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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda a percepção de um grupo de professores de Ensino Fundamental, 

do Município de São José dos Pinhais (Paraná), a respeito das inovações propostas no 

Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, exploratória e analítica, cujo objetivo geral consiste em identificar as 

inovações implementadas nas práticas pedagógicas daquele grupo de professores 

alfabetizadores que participaram do Programa de Formação do PNAIC entre os anos de 

2013 e 2016. Conforme revisão de literatura, esse Programa apoia-se em um conjunto 

de princípios, bem como em 4 eixos de atuação: formação continuada dos professores 

alfabetizadores que atuam em turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental; 

materiais didáticos; avaliações sistemáticas; e gestão, controle social e mobilização. Os 

princípios são: o sistema de escrita alfabética é complexo e exige um ensino sistemático 

e problematizador; o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de 

textos ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no 

início da Educação Básica; conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e 

devem ser apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, 

escrever sobre temas diversos e agir na sociedade; a ludicidade e o cuidado com as 

crianças são condições básicas nos processos de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 

2012a, p. 27). O professor alfabetizador é considerado peça chave para o sucesso do 

PNAIC, sendo a sua prática o meio para realizar os objetivos do Programa. O texto 

desta dissertação contempla três capítulos. O primeiro explora questões relacionadas aos 

conceitos de inovação e mudança educacional, e como elas ocorrem nas práticas 

pedagógicas. Para isso, trazemos para o diálogo autores como Fullan (2009), Correia 

(2000), Hernandez (2012), Carbonell (2002), Cardoso (1992), Messina (2001) e Walter 

Garcia (1995). O segundo capítulo aborda a proposta e os princípios do PNAIC e o 

papel do professor alfabetizador nessa proposta. Também descrevemos cada uma das 

fases da formação  , bem como os conteúdos e os materiais que foram utilizados com os 

professores que dela participaram. Também tratamos da visão dos professores sobre a 

proposta e implantação do programa. Para esse capítulo foram utilizados documentos do 

MEC (1998) (2012) (2014) (2015) e (2016), e autores como Cichocki (2016), Foragi 

(2013), Joe Garcia (2016), Martimiano (2013) e Souza (2007). Um outro capítulo 

apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa. Ali descrevemos o 

levantamento de campo, durante o qual foram obtidos os dados da pesquisa, por meio 

de questionários e entrevistas semiestruturadas, junto a professores alfabetizadores que 

participam da formação continuada no município de São José dos Pinhais. A análise do 

conteúdo das entrevistas foi baseada no método de Bardin (2016). Isso possibilitou criar 

as seguintes categorias de análise interpretativa: modificar o pensamento docente, 

estratégias de ensino e formas de pensar. Na última seção do texto apresentamos 

algumas considerações sobre a investigação realizada e apontamos possíveis 

contribuições da pesquisa no que se refere à formação de professores.  

 

Palavras-chave: Educação. Ensino Fundamental. Inovação. Práticas Pedagógicas. 

PNAIC. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

This research approaches the perception of a group of teachers of Elementary School of 

city of São José dos Pinhais (Paraná), about the innovations proposed in the PNAIC 

(Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – National Agreement of Literacy in 

Certain Age). It is a qualitative, exploratory and analytic research, whose principal 

objective consists in identify the implemented innovations on the pedagogical practices 

in this group of literacy professors, which participated of the Formation Program 

PNAIC between the years of 2013 and 2016. By the literature review, this Program 

relies in a group of principles, as well as 4 acting axis: continuous formation of the 

literacy teachers that act in the 1
ft
, 2

sd
 and 3

td
 years of Elementary School; didactic 

materials; systematic evaluations; and management, social control and mobilization. 

The principles are: the alphabetical write‟s system is complex and demands a systematic 

and challenging teaching; the reading and writing capacity‟s development occurs during 

the entire education process, but must start soon in the beginning of Basic Education; 

knowledge provided from different areas could and must be appropriated for children, 

so that they can hear, talk, read, white about different topics and act in society; the 

playfulness and children‟s beware are basic conditions in the teaching and learning‟s 

process (BRASIL, 2012a, p.27). The literacy professor is considered essential to the 

PNAIC‟s success, once its practical is the way to realize the Program‟s objectives. In 

this dissertation, the text contemplates three chapters. The first explores questions 

related to innovation and educational challenges‟ concepts, and how they occur in the 

pedagogical practices. For this, we bring to the dialog authors like Fullan (2009), 

Correia (2000), Hernandez (2012), Carbonell (2002), Cardoso (1992), Messina (2001) 

and Walter Garcia (1995). The second chapter approaches the PNAIC‟S proposal and 

principles and the teacher‟s role in the same proposal. We describe, also, each of the 

formation phases, as well as the materials and content that were used by the professors 

during the proposal. Besides, we bring the teachers‟ views about the program‟s proposal 

and implementation. To this chapter were used documents from MEC (1998) (2012) 

(2014) (2015) and (2016), and authors like Cichocki (2016), Foragi (2013), Joe Garcia 

(2016), Martimiano (2013) and Souza (2007). Another chapter presents the 

methodological procedures of the research. We describe the data collection, during 

which were obtained the research‟s data, by means of questionnaires and semistructured 

interviews, next to literacy teachers who participate of the continuous formation in the 

city of São José dos Pinhais. The interviews content‟s analyze was based on the 

Bardin‟s method (2016). This possibilities the creating of the following categories of 

interpretative‟s analyze: modify the teacher’s thought, teaching strategies and ways of 

thinking. In the last section of the text, we introduce some considers about the realized 

investigation and point possible research‟s contributions regarding to training teachers.  

Key-words: Education. Elementary School. Innovation. Pedagogical Practices. PNAIC. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa tem como objeto a percepção de um grupo de professores 

alfabetizadores sobre as inovações propostas no Pacto Nacional de Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC). Tal iniciativa, proposta pelo Governo Federal em 

parceria com os Estados, Municípios e o Distrito Federal, engloba um programa 

de formação continuada para professores alfabetizadores que atuam em turmas de 

1º ao 3º anos em escolas públicas.  

O pacto foi instituído em 5 de julho de 2012, no Diário Oficial da União 

e na Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, que clarifica no artigo 5º que as ações 

do PNAIC têm por objetivos: garantir que todos os estudantes dos sistemas 

públicos de ensino estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em 

Matemática, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental; melhorar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); reduzir a distorção idade‐série 

na Educação Básica; construir propostas para a definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental e contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 

alfabetizadores. 

O programa de formação continuada para professores alfabetizadores 

tem o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem no ciclo de alfabetização, tanto teoricamente quanto na prática 

pedagógica, promovendo uma atualização profissional. Os participantes 

receberam uma bolsa auxílio para frequentar as atividades de formação 

financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Apresenta como princípios: 1. O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e 

exige um ensino sistemático e problematizador; 2. O desenvolvimento das 

capacidades de leitura e de produção de textos ocorre durante todo o processo de 

escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da Educação Básica, 

garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação social e a 

situações de interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de 

suas próprias histórias; 3. Conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e 
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devem ser apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, 

escrever sobre temas diversos e agir na sociedade; 4. A ludicidade e o cuidado 

com as crianças são condições básicas nos processos de ensino e de 

aprendizagem (BRASIL, 2012a, p. 27). 

O Ministério da Educação (MEC) deseja que os professores aperfeiçoem 

suas práticas pedagógicas. Para isso, durante e após a formação proposta, devem 

planejar suas aulas de maneira articulada, conectando a proposta do programa 

com as referências curriculares do seu município, como também utilizar os 

materiais pedagógicos disponibilizados. Além disso, os professores precisam 

pensar na realidade das instituições escolares em que atuam e adaptar as 

propostas de ensino apresentadas durante a formação, bem como discutir e 

refletir sobre suas práticas, na tentativa de ressignificar suas concepções quanto à 

alfabetização e possibilitar inovações pedagógicas.   

Mas o que os professores consideram como inovador? Quais, dentre as 

práticas pedagógicas propostas, julgaram inovadoras e quais levaram para sua 

sala de aula? E há outras interrogações que se pode considerar. 

Diante do objeto desta pesquisa foi importante indagar sobre como os 

professores avançam suas práticas e quais mudanças eles percebem como 

necessárias para que estas se adequem à proposta do PNAIC. Diante dessas 

várias indagações possíveis, esta pesquisa tem como foco a seguinte questão: 

como os professores alfabetizadores percebem as inovações presentes no 

PNAIC? 

A escolha do tema desta pesquisa se relaciona a minha trajetória 

profissional e acadêmica. Desde o meu ingresso no curso de Pedagogia, em 2000, 

passei a atuar em uma instituição particular de Educação Infantil, na qual, de 

forma geral, os professores tentavam inovar suas práticas. Após me tornar 

professora do Ensino Fundamental da rede municipal de educação de São José 

dos Pinhais (PR), passei a participar do Pró-Letramento, um curso de formação 

oferecido pelo governo federal, e em seguida do PNAIC. A participação nesse 

último, em especial, despertou meu interesse quanto à percepção dos professores 
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sobre o que haveria de inovador dentro dessa proposta para suas práticas de 

alfabetização.  

A referida pesquisa apresenta como objetivo geral identificar as 

inovações implementadas nas práticas pedagógicas de um grupo de professores 

alfabetizadores que passaram pela formação do PNAIC, e como objetivos 

específicos: analisar o conceito de inovação na literatura educacional; identificar 

a concepção de inovação para o professor alfabetizador; distinguir as inovações 

educacionais sugeridas no PNAIC; descrever modificações que foram realizadas 

nas práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores após participarem da 

formação. 

Esta investigação deseja contribuir para ampliar o conhecimento sobre 

como os professores avançam suas práticas de ensino, pois pretende identificar a 

percepção de um grupo de professores sobre as inovações presentes no PNAIC. 

Esse conhecimento é importante, pois subsidia o repensar do próprio caminho da 

alfabetização e da formação de professores no Brasil. Além disso, a pesquisa, ao 

dedicar atenção ao que os professores realmente implementam em suas práticas 

após participarem das atividades formativas do PNAIC, poderá possibilitar 

registros concretos acerca da efetividade dessa proposta. Finalmente, ela pode 

contribuir para avanços na elaboração teórica sobre a formação de professores 

alfabetizadores no Brasil.  

A fim de levantar pesquisas já realizadas no Brasil que abordassem 

temáticas próximas ao do recorte de análise da investigação aqui proposta, foi 

feito um levantamento no banco de teses e dissertações da CAPES
1
 , BDTD

2
, 

bem como artigos e periódicos em bases como SCIELO
3
e trabalhos apresentados 

na ANPED
4
, entre outras fontes. Isso ocorreu entre julho e agosto de 2016, tendo 

por foco os materiais bibliográficos publicados no período de 2013 (ano em que 

o PNAIC foi implantado) até 2016. Entre as palavras-chaves usadas estão 

“PNAIC” e “Pacto Nacional de Alfabetização”. Com esses descritores foi 

                                                           
1
 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

2
 BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

3
 SCIELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica  em Linha) 

4
 ANPED – Associação Nacional de Pós- Graduação e Pesquisa em Educação. 
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possível selecionar algumas dissertações de mestrado, teses de doutorado e 

artigos científicos, com base em uma apreciação inicial dos títulos e leitura dos 

resumos. Observe-se esses estudos nos Quadros 1, 2 , 3 e 4, onde estão 

relacionados os achados: 

QUADRO 1 – CAPES 

Autor (es) Título Tipo/ Instituição/ Ano 

 

Resende, Valéria 

Aparecida Dias Lacerda 

de 

 

Análises dos pressupostos de linguagem nos 

cadernos de formação em língua portuguesa do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

- PNAIC 

 

Tese 

UNESP 

2015 

Frangella, Rita de 

Cássia Prazeres  

 

 
Um pacto curricular: o pacto nacional pela 

alfabetização na idade certa e o desenho de uma 

base comum nacional 
 

Artigo 

Educação em Revista, 

1 jun. 2016, v. 32(2), p. 

69-90 

Gelocha, Elizandra 

Aparecida Nascimento; 

Dalla Corte, Marilene 

Gabriel 

 

 

Pacto nacional pela alfabetização na idade certa e 

formação de professores: o que dizem as 

produções científicas?  

 
 

Artigo 

Revista Educação Por 

Escrito, 1 jan. 2016, v. 

7(1), p. 106-123 

Amaral, Arlene de Paula 

Lopes 

 

Formação continuada de professores: reflexões 

sobre a participação no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

Artigo 

Cadernos Cedes, v. 

35(95), p. 127-133 

Cardoso, Cancionila 

Janzkovski; Cardoso, 

André Luís Janzkovski 

 

Formação continuada no contexto do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 

alinhamento entre práticas, princípios formativos e 

objetivos 

Artigo 

Práxis Educativa, 2016, 

v. 11(1), 

 p. 89-106 

 

QUADRO 2 – SCIELO 

Autor (es) Título Tipo/ Instituição/ Ano 

Godoy, Dalva Maria 

Alves; Viana, Fernanda 

Leopoldina 

Conteúdos linguísticos como subsídio à formação 

de professores alfabetizadores - a experiência do 

Brasil e de Portugal 

Artigo 

Rev. Bras. Estud. 

Pedagog., abr. 2016, v. 

97, n. 245,  

p. 82-96. 

 
Frangella, Rita de 

Cássia Prazeres 
 

Um pacto curricular: o pacto nacional pela 

alfabetização na idade certa e o desenho de uma 

base comum nacional. 

Artigo 

Educ. rev., jun. 2016, 

v. 32, n. 2, 

 p. 69-90. 

http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/cathedra/08-06-2015/000832587.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/cathedra/08-06-2015/000832587.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/cathedra/08-06-2015/000832587.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/cathedra/08-06-2015/000832587.pdf
https://doaj.org/article/0e051cbd12ae48f9be74e1e6378268ad
https://doaj.org/article/0e051cbd12ae48f9be74e1e6378268ad
https://doaj.org/article/0e051cbd12ae48f9be74e1e6378268ad
https://doaj.org/article/af36465f77de4939bb58e5f6b4bbd2b5
https://doaj.org/article/af36465f77de4939bb58e5f6b4bbd2b5
https://doaj.org/article/af36465f77de4939bb58e5f6b4bbd2b5
https://doaj.org/article/e8e595ea398a46a598ffb3d91c98fdc7?frbrVersion=3
https://doaj.org/article/e8e595ea398a46a598ffb3d91c98fdc7?frbrVersion=3
https://doaj.org/article/e8e595ea398a46a598ffb3d91c98fdc7?frbrVersion=3
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Gabriel, Rosângela, 

Kolinsky, Régine and 

Morais, José 

O milagre da leitura: de sinais escritos a imagens 

imortais 

Artigo 

DELTA, dez. 2016, v. 

32, n. 4,  

p. 919-951 

Dickel, Adriana A avaliação nacional da alfabetização no contexto 

do sistema de avaliação da educação básica e do 

pacto nacional pela alfabetização na idade certa: 

responsabilização e controle 

Artigo 

Cad. CEDES, ago. 

2016, v. 36, n. 99, 

 p. 193-206 

Amaral, Arlene de Paula 

Lopes 

Formação continuada de professores: reflexões 

sobre a participação no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

Artigo 

Cad. CEDES, abr. 

2015, v. 35, n. 95, p. 

127-133 

 

QUADRO 3 – ANAIS DA ANPED 

Autor (es) Título Anais/ GT/ Ano 

Axer, Bonnie 

Rosário, Roberta 

 

PNAIC e suas traduções – desafios e negociações 

envolvendo os processos culturais do currículo 

 

GT12- 

2015 

 

QUADRO 4 – BDTD 

Autor (es) Título Tipo/ Instituição/ Ano 

León, Silvana Corrêa 

Vieira de 

Permanências e rupturas nas práticas de 

professoras alfabetizadoras em formação: reflexões 

a partir do PNAIC (2013)  

 

Dissertação 

2015 

Julioti, Sueli A prática pedagógica alfabetizadora e a formação 

do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC)  

 

Dissertação 

2016 

Munhoz, Neire Sueli Formação continuada: estudo da influência do 

PNAIC na prática dos docentes de Barueri  

 

Dissertação 

2016 

 

A partir desse levantamento de artigos, teses e dissertações, pode-se 

perceber que há estudos preocupados com o PNAIC. Entretanto, não foram 

encontradas produções científicas especificamente dedicadas às inovações 

implementadas nas práticas pedagógicas de professores alfabetizadores após 

terem participado da formação continuada proposta. Isso parece tornar inédita, 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt12-4039.pdf
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Le%C3%B3n%2C+Silvana+Corr%C3%AAa+Vieira+De
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Le%C3%B3n%2C+Silvana+Corr%C3%AAa+Vieira+De
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USIN_7e5c17167f4a95e33a9c68c59da63730
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USIN_7e5c17167f4a95e33a9c68c59da63730
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USIN_7e5c17167f4a95e33a9c68c59da63730
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Julioti%2C+Sueli
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/NOVE_0545e9d5ce260422bf49945c90699a44
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/NOVE_0545e9d5ce260422bf49945c90699a44
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/NOVE_0545e9d5ce260422bf49945c90699a44
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Munhoz+%2C+Neire+Sueli
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_ec9e9e8a1c7d671920971e929d2aa769
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_ec9e9e8a1c7d671920971e929d2aa769
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em algum grau, a investigação aqui proposta – que explora uma lacuna teórica 

importante no conhecimento sobre os impactos do PNAIC, particularmente em 

relação às mudanças provocadas nas práticas de ensino de professores 

alfabetizadores. Após a realização desta pesquisa, foi possível ter uma visão mais 

ampla sobre como a formação proporcionada estaria se refletindo nas práticas 

daqueles professores.  

O texto apresentado a seguir contempla três capítulos. Por se tratar de 

uma dissertação da área da Educação. O segundo capítulo apresentará uma base 

teórica sobre questões relacionadas à inovação educacional, trazendo para o 

diálogo autores como Fullan (2009), Correia (2000), Hernandez (2012), 

Carbonell (2002), Cardoso (1992), Messina (2001), Saviani (1995) e Walter 

Garcia (1995), que abordam o tema inovação em suas discussões. Esse capítulo 

explora os seguintes tópicos: inovação educacional, o conceito de inovação e 

mudança educacional, o papel do professor no processo de mudança educacional, 

processo de mudança e inovações nas práticas pedagógicas. 

Em seguida, após ter-se uma visão geral sobre inovação educacional, 

proporcionou ampliar a reflexão sobre o termo inovação, bem como sobre o 

conceito de mudança. O terceiro capítulo apresenta a proposta do PNAIC, seus 

princípios e o papel do professor alfabetizador na referida proposta. Nele também 

se analisa cada uma das fases da formação, bem como os conteúdos que foram 

discutidos com os professores que aderiram ao programa. Em complemento, 

informamos os materiais que as escolas participantes da formação do PNAIC 

receberam. Por fim, aborda-se a visão do professor para a proposta e implantação 

do programa. Para este capítulo foram utilizados documentos do MEC (1998) 

(2012) (2014) (2015) e (2016), e autores como Cichocki (2016), Foragi (2013), 

Garcia (2016), Martimiano (2013) e Souza (2007). 

O terceiro capítulo informa sobre a pesquisa de campo. Nele serão 

abordados os procedimentos metodológicos, a natureza da pesquisa, como 

ocorreu a coleta de dados e sua análise. Para essa elaboração, foram utilizados 

autores como Bardin (2016), Minayo, Deslandes e Gomes (2009), Bogdan e 

Biklen (1994), que permitiram criar as categorias de análise utilizando o método 
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de Análise de Conteúdos, baseado em Bardin (2016). São elas: modificar o 

pensamento docente, estratégias de ensino e formas de pensar. 

Finalmente, no último capítulo, apresentamos algumas considerações 

sobre a investigação realizada.  
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2 INOVAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo será apresentado uma leitura teórica sobre o conceito de 

inovação educacional. O termo inovação vem sendo muito utilizado nas mais 

diversas áreas da sociedade e está associado a diferentes conceitos, sendo estes 

adaptados e contextualizados, isto é onde estão sendo aplicados (ZANATTA, 

2013, p. 45). Então, os significados atribuídos a ele levam em consideração o 

contexto, os indivíduos e suas vivências, pois sua interpretação também depende 

desses fatores. A partir do contexto de surgimento do termo inovação na área 

educacional será discutido acerca dos conceitos atribuídos a ele. Em um primeiro 

levantamento constatou-se que as inovações educacionais têm sido alvo de 

estudos de educadores e pesquisadores tanto no Brasil quanto no exterior. 

Autores estrangeiros, como Fullan (2009), Correia, Hernandez (2000), Cardoso 

(1992) e Messina (2001), e brasileiros, como Walter Garcia (1995), dedicam sua 

atenção para as inovações educacionais. 

Para melhor compreensão do termo, foi realizada uma pesquisa em 

diferentes fontes de informação sobre o referido conceito, buscando aquelas que 

se adequam à área educacional. A palavra inovação tem sua origem no Latim, e 

significa, na sua amplitude, a criação de algo novo, restaurado, inédito 

(ZANATTA, 2013, p. 45). No entanto, como afirma Alencar (1996, p. 17), “a 

inovação não requer necessariamente novidade absoluta de uma ideia, mas 

apenas que a mesma seja nova para a unidade relevante que adota”. Ou seja, o 

que é considerado “novo” para um grupo ou contexto pode não ser para outro, 

pois pode ser inédito ou não para os integrantes. Carbonell (2002, p. 25) afirma 

que “as inovações pedagógicas são como pulsações vitais que vão renovando o ar 

em sua marcha ininterrupta, observando atentamente e descobrindo novas rotas”, 

dando a ideia de que para a educação o movimento realizado pelo processo de 

inovações e mudanças é importantíssimo, pois é a partir delas que novas 

metodologias e formas de pensar em ensino surgem. 

Mencionando Sakar (2007), Zanatta (2013), em suas pesquisas sobre 

gestão e inovação educacional, sugerem que o autor desenvolve o conceito de 
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inovação mirando a área do empreendedorismo, e como consequência a ascensão 

dos resultados. Assim, destaca que “inovar é a criação de coisas novas, ter uma 

ideia nova ou, por vezes, aplicar as ideias dos outros de uma forma original, de 

uma nova forma”. Nesse mesmo sentido, o autor afirma que, na vida diária, 

inovação é criar algo em nosso cotidiano, cujo resultado é, geralmente, o 

desejado (SAKAR, 2007 apud ZANATTA, 2013, p. 46). Em complemento, 

Zanatta (2013) afirma que “de certa forma todas as pessoas são inovadoras, pois 

inovação envolve dois elementos fundamentais: criatividade e ideia novas” (p. 

46). Estabelecendo uma relação com o programa PNAIC, do qual parte o 

interesse desta dissertação, os professores devem utilizar o que foi trabalhado 

com eles em todas as fases da referida formação, não como um receituário, mas 

sim como uma inspiração de novas metodologias que irão promover aprendizado 

aos seus alunos. Então, os professores alfabetizadores devem refletir sobre sua 

realidade e criar novas possibilidades de ensino com criatividade. Para Sakar
5
 

(2007 apud ZANATTA, 2013, p. 46), “o desafio está em fazer que a inovação se 

transforme em uma ideia que é implementada com sucesso”, ou seja, que passe a 

fazer parte do cotidiano das pessoas na área da educação, atingindo a prática dos 

professores significativamente e tornando a inovação parte do processo 

educacional.  

Partindo desses argumentos, é importante um maior aprofundamento 

sobre o termo inovação para este estudo. Assim, no próximo item serão 

abordadas reflexões sobre o referido assunto. 

 

2.1 REFLEXÃO SOBRE O TERMO INOVAÇÃO EDUCACIONAL 

 

O conceito de inovação, na área da Educação, surgiu permeado pelo 

pensamento de que os avanços da ciência e da tecnologia seriam a salvação para 

o desenvolvimento econômico, social e cultural das sociedades modernas 

(TEIXEIRA, 2011, p. 1). Para Gomez (2007, p. 210), a ascensão científica e 

                                                           
5
 SAKAR, S. Inovação: metamorfoses, empreendedorismo e resultados. In: TERRA, J. C. C. (Org.). 

Inovação: quebrando paradigmas para vencer. São Paulo: Saraiva, 2007. p.  27-31.  
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tecnológica deveria traduzir-se em benefícios e valorização, independente de 

como fosse utilizada, ou seja, com os indivíduos ou em um produto, melhorando 

a vida da humanidade. Não se deve esquecer que isso foi importado do mundo da 

administração e da produção para a educação, sofrendo uma adaptação para 

possibilitar sua utilização no contexto educacional (TEIXEIRA, 2011, p. 1). 

Na década de 1960, nos Estados Unidos, quando o termo inovação foi 

utilizado na área educacional, em meio a crises sociais, o governo percebeu que 

havia a necessidade de aplicar reformas nas práticas realizadas nas salas de aula 

(HERNANDEZ et al., 2000). Assim, trouxeram a princípio especialistas das 

áreas de Matemática e Ciências, e mais tarde buscaram por especialistas das 

áreas de Humanas e Ciências Sociais, tendo como intuito readequar o ensino, 

deixando-o mais condizente com a época.  

Nos anos 1960 e 1970 as inovações eram propostas de maneira estática, 

com o objetivo de serem adotadas e instaladas tal como foram pensadas. Mais 

especificamente na década de 1970, o termo inovação foi articulado à tecnologia, 

fazendo presente a ideia de que “a qualidade da educação aconteceria caso 

fossem aplicados métodos tecnológicos apropriados” (ZANATTA, 2013, p. 46) e 

entendendo que a união da tecnologia a métodos adequados seria a solução para 

os problemas educacionais, e que com essa parceria o ensino caminharia para a 

ascensão. Dentro desse contexto, “essa concepção de inovação trazia a ideia de 

que a tecnologia puramente aplicada era sinônimo de progresso” (ZANATTA, 

2013, p. 47), ou seja, a ênfase se dá na existência ou não de materiais 

apropriados, tendo estes à disposição o ensino, e como consequência a 

aprendizagem dos alunos seria melhorada. Não importavam outros fatores que 

interferem no processo, tais como ambiente, disponibilidade e dificuldades 

individuais. 

Na década de 1980 esse pensamento ainda prevaleceu, pois “a inovação 

foi adotada como bandeira por grupos que definem as políticas no campo da 

educação” (MESSINA, 2001, p. 228). Na verdade, a educação deixou de ser 

percebida como inovadora, pois ao ser intitulada como fundamental e essencial, 

passou a apresentar caráter conservador, uma vez que todo o meio educacional 
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deveria adotar as inovações propostas por esses grupos, fato que acabou e acaba 

servindo até os dias de hoje como “um mecanismo a mais de regulação social e 

pedagógica” e “também opera como um mecanismo de recentralização e de 

homogeneização” (MESSINA, 2001, p. 228). Mas, como destaca a autora (p. 

226), as transformações tanto de conceitos quanto de finalidades, no meio 

educacional, são avanços para remodelar o ensino vigente, sendo importante o 

aprofundamento dos pesquisadores acerca das inovações. Por isso, na década de 

1990 os estudiosos direcionaram o foco para as questões relacionadas a 

inovações e destacaram “o caráter autogerado e diverso da inovação” 

(MESSINA, 2001, p. 226). Em complemento, a autora argumenta ainda sobre a 

trajetória da inovação na área educacional: 

Se observarmos a história da inovação no campo educacional, percebemos 

que ela surge associada a uma lógica que buscava a generalização e que 

orientava pelos princípios do experimento. Durante décadas teóricos 

concebiam a inovação como um processo em etapas previsíveis desde a 

gestação até a implementação (MESSINA, 2001, p. 227). 

 

Como sugere a referida autora, as inovações podem ter caráter previsível, 

pois elas devem acontecer e respeitar etapas, as quais propiciam ao pesquisador 

adaptar, mudar e planejar as novas estratégias. Isso possibilita o levantamento de 

hipóteses sobre as inovações em questão e torna concebível vislumbrar o 

resultado final. Como Messina (2001, p. 227) destaca, um processo previsível. 

No próximo item iremos relacionar o conceito de inovação ao de mudanças.   

 

2. 2 O CONCEITO DE INOVAÇÃO 

 

Sendo o termo inovação polissêmico, procuramos levantar algumas 

concepções relacionadas a ele. Foi delineado que a concepção de inovação que 

embasa esta dissertação compartilha da ideia de mudança da prática docente. 

Então, um dos conceitos aprofundados neste item será o de mudança 

educacional, a qual tem como foco o aperfeiçoamento da prática dos professores 

alfabetizadores. 
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Para Messina (2001), o conceito de inovação não está bem fundamentado 

teoricamente e ainda é necessário seu aprimoramento, para que seja possível 

explicar o avanço das inovações na área da Educação. A autora ainda aponta que 

esse fato tem relação com: “a) a inovação foi assumida com fim em si mesma, e 

b) as inovações são percebidas como a solução para problemas educacionais 

estruturais e complexos” (MESSINA, 2001, p. 226). Assim, é necessário 

repensar esses fatores, pois as inovações devem ser percebidas como um 

processo que auxilia no amadurecimento educacional. Elas não constituem uma 

solução imediata, visto que envolvem diversos fatores que irão influenciar sua 

fixação enquanto inovação ou fracasso. Dentre eles, a disponibilidade dos 

professores para imprimirem o que é proposto em suas práticas pedagógicas.  

A autora também apresenta dois componentes que acredita serem 

pertencentes às inovações: “a) alteração de sentido a respeito da prática corrente 

e b) o caráter intencional, sistemático e planejado, em oposição às mudanças 

espontâneas” (MESSINA, 2001, p. 226). Por isso, a inovação vem para agregar 

avanços à prática pedagógica dos professores. Ela deve partir do ato de planejar, 

momento em que o professor reflete sobre seus alunos, conteúdos, dinâmica e 

prática que irá utilizar, o que tem relação direta com a intencionalidade. 

Messina (2001) acredita que, no contexto atual, a “inovação é algo 

aberto, capaz de adotar múltiplas formas e significados, associados com o 

contexto no qual se insere” (p. 226), ou seja, em determinada comunidade a 

inovação é percebida de uma forma, que será diferente se for aplicada em outro 

contexto. Então, ela se adequa às pessoas e ao meio em que é inserida. Pois, 

como já mencionado, a inovação não deve ser compreendida como tendo um fim 

em si mesma, e sim como um meio que faz parte do processo de mudança 

educacional, pleiteando avanços nessa área. Reforçando essa ideia, Fullan
6
 (2000 

apud MESSINA, 2001, p. 227) afirma que “a inovação é antes um processo que 

um acontecimento”. É um processo multidimensional, que pode propiciar 

                                                           
6
 FULLAN, M. El cambio educativo: guia de planeación para maestros. Cidade do México: Trilhas, 

2000. 
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mudanças no espaço em que é aplicada, como também pode adaptar-se à 

realidade regente, para cumprir seu papel de auxiliar no avanço educacional. 

Ao fazer uma ponte entre inovações e políticas educacionais, Messina 

(2001) afirma que os governos passaram a implementar inovações sem voltar o 

olhar para as comunidades educacionais, a fim de ajustar estas propostas às 

necessidades de cada região, ficando claro que as mudanças ocorrem de cima 

para baixo, tornando-se mecanismos de ajustes mais que de satisfação das 

demandas dos atores. Em complemento, Messina comenta (2001, p. 226) afirma: 

“Em nome da inovação, têm-se legitimado propostas conservadoras, 

homogeneizado políticas e práticas e promovido a repetição de propostas que não 

consideram a diversidade dos contextos sociais e culturais”. 

Dentro dessa argumentação, pode-se notar a falta de participação dos 

professores na elaboração das mudanças, fato esse que pode gerar o insucesso, 

pois, não tendo significado para a comunidade educacional, dificulta-se a fixação 

delas. Para isso, deve-se promover a participação em massa dos professores, uma 

vez que eles conhecem sua comunidade escolar, e só com o apoio deles as 

mudanças deixarão de ser padronizadas e terão cunho inovador. Como aponta 

Marris
7
 (1975 apud FULLAN, 2009, p. 31), “nenhuma inovação pode ser 

assimilada a menos que seu significado seja compartilhado”. E Messina 

reintegra, defendendo que a inovação tem relação direta com as mudanças 

educacionais. Ela complementa afirmando que “a categoria inovação foi tratada 

como algo à parte das teorias sobre a mudança educacional” (2001, p. 226), fato 

que deve ser revisto, buscando uma união entre conceitos de inovação e 

mudança, pois acredita que a inovação é um tipo de mudança. A autora 

argumenta (2001, p. 228): 

A mudança implica passar ou transitar de uma situação ou de um estado para 

outro. A mudança é uma viagem, uma passagem, uma virada que é tão 

animadora quanto ameaçante. Mudar implica desnaturalizar ou distanciarmo-

nos desses modos de sentir, pensar e agir.  

 

Sendo assim, Messina (2001) acredita que o processo de mudança vai 

além do simples ato de modificar algo na prática pedagógica, pois este provoca 

                                                           
7
 MARRIS, P. Loss and change. New York: Anchor Press/ Doubleday, 1975. 
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inquietações nos indivíduos, surgindo, muitas vezes, o medo do desconhecido, ou 

o desejo de prosseguir de um jeito diferente do atual. Schon
8
 (1971 apud 

FULLAN, 2009, p. 32) acredita que todo processo de mudança envolve 

“atravessar as zonas de incerteza... a situação de estar no mar, de estar perdido, 

de confrontar mais informações com as quais se pode lidar”. Então, o caminho 

para a mudança passa pelo sentir, pelo pensar e, enfim, pelo agir, pois o 

indivíduo analisa, reflete e só após esses atos age e modifica sua prática 

pedagógica, questão central desta dissertação.  

Já para Cardoso (1992), o termo inovação não pode ser considerado uma 

simples mudança, porque, como argumenta, esta deve apresentar caráter 

intencional e tem como finalidade a melhoria. No entanto, ela não pode ser 

comparada a “renovação, pois ocorrerá, no momento da implantação, uma 

ruptura em algo existente”. Em complemento a essa afirmação, Zanatta (2013, p. 

46) afirma que “a inovação dentro da educação traz algo de „novo‟, ou seja, algo 

ainda não estreado; é uma mudança, mas intencional e bem evidente; exige um 

esforço deliberado e consciente assumido”. Então, compartilhando do 

pensamento de Hernández, Sancho e Carbonell (2000 apud ZANATTA, 2013, p. 

47), podemos afirmar que: 

A inovação é considerada como uma série de mecanismos e processos que 

são reflexo mais ou menos deliberado e sistemático por meio do qual se 

pretende introduzir e promover certas mudanças nas práticas educativas 

vigentes. Esses mecanismos e processos são a imagem de uma série de 

dinâmicas explícitas que pretendem alterar ideias, concepções e metas, 

conteúdos e práticas escolares, em alguma direção renovadora em relação à 

existente. 

 

Durante esse processo os professores e demais sujeitos envolvidos se 

permitem modificar. Voltando a atenção para o profissional da educação, este irá 

perceber que pode ressignificar sua prática pedagógica, avançando sua forma de 

planejar, atuar e se relacionar com os alunos. Deve-se ressaltar que os 

professores também irão se desenvolver intelectualmente e profissionalmente, 

pois a inovação da sua prática exige o pensar e, ocorrendo avanços, crescerão 

enquanto profissionais. Sendo a inovação da prática pedagógica muito 
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importante para o avanço da educação, Cardoso (1992, p. 96-97) aponta fatores 

essenciais que sugerem a definição de inovação: 

a) Traz algo <novo>, ou seja, algo ainda não estudado; 

b) É uma mudança, mas intencional e bem evidente; 

c) Exige um esforço deliberado e conscientemente assumido; 

d) Requer uma ação persistente; 

e)  O seu processo deve poder ser avaliado; 

f)  Tenciona melhora e prática educativa; 

g) Para se construir e desenvolver, requer componentes integrados de 

pensamento e de acção. 

 

Em suma, a inovação mobiliza fatores que se integram e se 

complementam. Isso está bem representado na Figura 1, apresentada a seguir: 

  

FIGURA 1 – FATORES INERENTES À MUDANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Adaptado de Cardoso (1992, p. 22).  

 

INOVAÇÃO 

Deseja a melhoria 

da prática 

pedagógica 

Processo que 

passa por análise 

reflexiva 

Pensada 

Promove a ação 

Persistência 

É necessário 

assumir 

compromisso 

Mudança 

intencional 



31 

 

Como ilustrado na Figura 1, para a inovação ter sucesso os fatores 

citados devem interagir entre si. Pois, como se complementam, todos são 

importantes para o desenvolvimento, implementação e fixação de determinada 

ideia. Sendo assim, caso um ou mais fatores não se integrem durante o processo 

será mais difícil obter o resultado pretendido.  

Em complemento, Zanatta (2013, p. 48), baseada na obra de Cardoso 

(1992), informa que a inovação tem relação com a idade de novidade, a 

mudança, o processo e a melhoria que acarretou. Então, para ela, a inovação pode 

ser definida como “a introdução de uma novidade no sistema educativo, 

promotora de uma real mudança, submetendo um esforço deliberado e 

conscientemente assumido, bem como uma ação persistente, integrada num 

processo dinâmico, visando à melhoria pedagógica” (CARDOSO, 1992, p. 22). 

Em outras palavras, inovação remete a comprometimento compartilhado entre 

pares, com grande dose de paciência e persistência, já que, sendo um processo, 

leva tempo, ou seja, a mudança não ocorre do dia para a noite. 

Sobre o termo inovação, Fullan
9
 (2000 apud MESSINA, 2001, p. 227) 

afirma que “é antes um processo que um acontecimento”, pois ela deve ser 

pensada, planejada e modificada ao longo de sua fixação. Por isso, o autor, 

também, afirma que ela pode ser definida como um processo multidimensional, 

capaz de provocar transformações no meio em que é utilizada. Mas também pode 

ser adaptada durante o processo para atender às expectativas das pessoas 

envolvidas.  

Ainda conforme Fullan (2009, p. 39), a inovação agrega três dimensões:  

1. O possível uso de materiais novos ou revisados (recursos instrucionais 

como materiais ou tecnologias curriculares); 2. O uso possível de novas 

abordagens de ensino (i.e., novas estratégias ou atividades de ensino); 3. A 

possível alteração das crenças (p. ex., premissas e teorias pedagógicas 

subjacentes a certas políticas ou programas novos). 

 

Fullan (2009) também argumenta que o ideal é que essas três dimensões 

avancem em conformidade, pois só assim a mudança pretendida terá chances de 

ocorrer. A primeira dimensão aponta a necessidade de se desenvolver materiais 
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pedagógicos adequados e de qualidade para cada fase do ensino. A segunda vem 

para complementar a primeira, porque possibilita novas abordagens e 

sistemáticas pedagógicas, permitindo assim a mudança na prática vigente. Isso 

também se relaciona com a última, pois muda o pensamento, as crenças, e quebra 

paradigmas dos professores quanto à forma de ensinar.  

Ressalta-se que para Messina (2001, p. 227) o conceito de inovação deve 

levar em conta sua multidimensionalidade. Por meio desta é possível promover 

mudanças nos indivíduos, e com isso alterar o ambiente com o qual ele interage. 

Nesse sentido, a autora afirma que alguns pesquisadores sugerem “que inovar 

consiste, antes de mais nada, em uma disposição permanente em direção à 

inovação ou de inovar a inovação” (2001, p. 227). Assim, a inovação, para a 

autora, não necessariamente precisa ser algo inédito, mas pode ser algo antigo 

que passa por aperfeiçoamentos, ou seja, relaciona-se com a ideia de mudança, a 

qual será aprofundada no próximo item. 

 

2.3  INOVAÇÃO OU MUDANÇA EDUCACIONAL? 

 

Neste século estão ocorrendo mudanças sociais importantes, algumas 

influenciadas pela revolução tecnológica, que interfere diretamente na rotina dos 

indivíduos, afetando também as instituições educacionais. Em especial, 

abrangem os alunos e os professores, que podem se conectar com diversas fontes 

de informações, as quais se difundem com rapidez, visto que o mundo 

tecnológico propicia esse acontecimento.  

Por ter essa rápida divulgação das informações, a sociedade atual é 

considerada a sociedade do conhecimento. Essa condição influencia diretamente 

o processo de aprendizagem escolar dos indivíduos, pois a escola é responsável 

pelo ensino sistematizado, e seu currículo e prática pedagógica devem atender às 

necessidades da sociedade. Em razão disso, Messina (2001, p. 229) afirma que “a 

educação não define metas, mas recebe do sistema social” o que deve abordar e 

desenvolver em seus educandos, não podendo aplicar sua autonomia enquanto 
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instituição educacional, pois se vê amarrada às expectativas dos pais e da 

sociedade em geral.  

Concordando com o apontamento, Messina et al. (2009, p. 52) ainda 

afirmam que as transformações do mundo do trabalho e da sociedade atual 

afetam a educação de várias maneiras:  

a) Exigem um novo tipo de trabalhador, ou seja, mais flexível e 

polivalente, o que provoca certa valorização da educação formadora 

de novas habilidades cognitivas e de competências sociais e 

pessoais; 

b) Levam o capitalismo a estabelecer, para a escola, finalidades mais 

compatíveis com os interesses de mercado; 

c) Modificam os objetivos e prioridades da escola; 

d) Produzem modificações nos interesses, nas necessidades e nos 

valores escolares; 

e) Forçam a escola a mudar suas práticas por causa do avanço 

tecnológico dos meios de comunicação e da introdução da 

informática; 

f) Induzem alterações na atitude do professor e no trabalho docente, 

uma vez que os meios de comunicação e os demais recursos são 

muitos motivadores. 

 

Fica evidente que o almejado enquanto ensino pela sociedade interfere 

diretamente nas escolas, implicando decisões sobre o que se deve desenvolver 

nos alunos para que posteriormente integrem a sociedade enquanto trabalhadores.   

Outro ponto que vale a pena ser destacado é que o conhecimento pedagógico do 

professor também se relaciona com o desejo da sociedade, pois é ele que trabalha 

diretamente na formação dos trabalhadores.  

Na concepção que embasa esta dissertação, não é possível compreender a 

ideia de inovação educacional sem considerar sua relação com a ideia de 

mudança da prática docente. Nesse sentido, Messina (2001, p. 228) argumenta: 

Quando pensamos em mudança, surge de forma imediata a relação com 

promessas e também com tensões. A mudança implica passar ou transitar de 

uma situação ou de um estado ou condição para outro. A mudança é uma 

viagem, uma passagem, uma virada que é tão animadora quanto ameaçada. 

Mudar implica desnaturalizar ou distanciarmo-nos do habbitus que nos 

constitui, que é tão estruturante quanto estruturado, separando-nos desses 

modos de sentir, pensar e agir. 

 

O processo de mudança, formação, envolve um reajuste de 

comportamento. Os indivíduos passam por alguns sentimentos de incerteza, de 

medo, de desconfiança, mas que proporcionam transformações em suas crenças. 

Logo, possibilita ou não a adoção da inovação proposta. 
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Quanto ao processo de mudança, argumentamos que ele pode gerar nos 

indivíduos envolvidos inquietações que os levarão a mudar suas práticas 

pedagógicas. Ou o oposto, eles podem se sentir atacados, e assim não se arriscam 

a experimentar práticas novas. No entanto, é importante que eles superem essa 

primeira impressão, avançando para a fase da reflexão e analisando o que é 

possível, o que precisa ser adaptado à sua realidade, para que em seguida 

apliquem em sua prática o que considerarem importante. O que não é relevante 

para o fazer pedagógico é aquele professor que não se permite sair da zona de 

conforto, apresentando resistência ao novo, porque é fundamental que ele renove 

e transforme sua prática pedagógica, melhorando a aprendizagem dos alunos. 

Pois, como argumenta Fullan (2009, p. ix) sobre a mudança na vida dos seres 

humanos: 

 

O significado da mudança será sempre “novo”, pois é uma atividade humana 

que é eternamente dinâmica. A mudança educacional tem significado porque 

segue um propósito moral e o faz considerando o melhor conhecimento sobre 

as questões críticas da atualidade. Acima de tudo, quando funciona, ela o faz 

porque motiva “um milhão de agentes de mudança” para encontrar 

significado na ação coletiva para melhorar a humanidade. Um trabalho 

significativo, baseado na ação, nunca acabado – pode-se despertar uma vida! 

 

Fullan (2009) e Carbonell (2002) apresentam concepções muito 

parecidas com relação ao termo inovação. Para esses autores, a inovação tem 

relação com um conjunto de intenções, de tomadas de decisão, todas com certo 

grau de intencionalidade e sistematização, que tem como objetivo a 

transformação do meio social: atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos já 

formados e práticas pedagógicas. Carbonell (2002, p. 19) argumenta que para 

acontecer inovação no ambiente escolar, devem se fazer presentes alguns 

elementos, tais como: “conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo 

grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de mudar atitudes, ideias, 

culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas”. 

É possível incentivar mudanças na prática pedagógica do professor, por 

meio de “novos projetos e programas, materiais curriculares e estratégias de 

ensino-aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o 

currículo, a escola e a dinâmica da classe” (CARBONELL, 2002, p. 19), 
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transformando o ambiente de ensino e adequando-o às novas exigências culturais 

e sociais. Com isso, o cotidiano escolar e as práticas pedagógicas dos professores 

se tornam mais condizentes com a personalidade dos estudantes de hoje. 

Carbonell (2002, p. 21) também afirma que as inovações não devem 

apenas voltar a atenção para os aspectos ligados ao visual ou aos acessórios, pois 

precisam permitir e gerar uma educação escolar completa, a qual deve 

possibilitar um maior entendimento por parte dos alunos. A autora também 

apresenta um conjunto de ideias sobre o conceito de inovação presentes no 

espaço escolar (p. 21). Abaixo destacamos as mais relevantes: 

1. A mudança e a inovação são experiências pessoais que adquirem um 

significado particular na prática, já que devem atender tanto a 

interesses coletivos quanto aos individuais. 

2. A inovação procura converter as escolas em lugares mais 

democráticos, atrativos e estimulantes. 

3. A inovação amplia o âmbito da autonomia pedagógica – certamente 

socioeconômica – das escolas e do professorado. 

4. A inovação nunca é empreendida a partir do isolamento e do 

saudosismo, mas a partir do intercâmbio e da cooperação 

permanente como fonte de contraste e enriquecimento. 

5. A inovação faz com que aflorem desejos, inquietações e interesses 

ocultos – ou que habitualmente passam despercebidos – nos alunos. 

 

Então, a inovação seria um meio para auxiliar no desenvolvimento, no 

crescimento e na transformação do sistema educacional. Mas deve ser antes de 

tudo um processo que exige planejamento e que leva em conta o meio em que ela 

será utilizada, pois só assim ocorrerá a efetiva transformação. Inclusive, vale 

ressaltar, essa transformação pode ser até mesmo a renovação de uma inovação já 

existente (FULLAN, 2009), cumprindo seu papel de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento e permitindo avanços do processo de inovação. Porém, deve 

partir de um planejamento, pois este possibilita: 

[...] projetar estratégias que se concentrem na capacitação com foco em 

estímulos, que tenham um viés para a ação e que refinem e fortaleçam a 

estratégia por meio de interação íntima com a área, usando decisões baseadas 

em evidências à medida que se avança. (FULLAN, 2009, p. 104) 

 

No entanto, a inovação tanto pode ocorrer com intenção ou por simples 

acaso do processo. Mas sabe-se que poucas inovações surgem ao acaso. A maior 

parte, pelo menos as mais inovadoras e que obtêm bons resultados, advém de 

buscas conscientes, planejadas, intencionais e que demandaram tempo e estudo 
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para chegar ao resultado desejado. Ou, ainda, surgiram de pesquisas, 

experimentações e estudos sistemáticos. 

O termo inovação, na área da Educação, tem sido utilizado para se referir 

a melhorias ou diferenças apresentadas na qualidade de ensino, bem como às 

estratégias que auxiliam os docentes. Mas vale destacar, mais uma vez, que a 

inovação se afasta do pensamento simplista, pois surge na grande maioria das 

vezes de um processo muito planejado, e é erroneamente percebida como um 

produto acabado para alguns indivíduos (FULLAN, 2009). Dessa maneira, 

Fullan (2009) a caracteriza como um processo aberto e multidimensional, sempre 

em atualização. Para esse autor, a mudança é um processo que deve apresentar 

sentido para as pessoas envolvidas, pois só assim será possível atingir seus 

valores, opiniões e crenças. Nesse caso, é importante que os sujeitos envolvidos 

tenham claro o sentido da alteração, ou seja, o que devem mudar e como devem 

agir durante esse processo. Sobre essa importância, Fullan (2009, p. 20) comenta: 

O problema do significado diz respeito à maneira como aqueles envolvidos 

na mudança podem vir a entender o que deve mudar, e como isso pode ser 

realizado, enquanto entendem que o “que” e o “como” interagem 

constantemente e remodelam um ao outro. 

 

Messina (2001, p. 227), que parece concordar com essa visão, afirma que 

as inovações podem ser classificadas “em pedagógicas e institucionais, em micro 

ou macro, impostas ou voluntárias. Mas o que realmente irá fazer a diferença é o 

sentido”. Deve-se deixar claro que o significado da mudança deve fazer sentido 

para a comunidade e para os sujeitos envolvidos com o processo.  

Ao teorizar sobre inovação, Fullan (2009, p. 32) comenta que a mudança 

pode surgir em virtude de um desejo ou não. No entanto, seu processo resulta em 

experiências individuais e coletivas, as quais podem ter características de 

“ambivalência e incerteza”. Destaca, porém, que, com seu sucesso, provoca o 

desenvolvimento profissional e o “sentimento de domínio e realização”. 

Sentimentos ligados às incertezas, ansiedades e alegrias e a sabedoria são 

fundamentais para envolver os indivíduos que fazem parte do processo, pois a 

partir destes os significados irão brotar, alicerçando as mudanças.  
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Também são elencados por Fullan (2009) como atributos da inovação a 

intencionalidade, que já foi destacada, a originalidade, a novidade e a 

racionalidade. Esses pontos se completam para que de fato ocorra uma novidade 

no meio educacional aqui em questão. Outra característica da inovação é que ela 

não tem o mesmo efeito sobre aqueles que foram responsáveis por seu 

planejamento, por sua estruturação, os quais a propuseram, e sobre aqueles que 

irão colocar ou já a colocaram em prática em seu ambiente educacional. 

Quando se volta o olhar para as salas de aula, percebe-se que as 

inovações no meio educacional vêm de órgãos aos quais as escolas são 

subordinadas. Dessa maneira, a mudança faz um processo de cima para baixo. 

Isso dificulta a implantação de inovações, seja pela aceitação do corpo docente, 

pelo ambiente dissociado da proposta ou por outros motivos que aqui não são 

cabíveis. Mesmo diante disso, a inovação é fundamental, pois por meio dela as 

escolas modificam suas estratégias educacionais, utilizando formas variadas de 

se trabalhar com determinado tema e tendo como principal objetivo o maior 

número de educandos envolvidos e sensibilizados para a aprendizagem. 

As constantes transformações na sociedade originam novas demandas 

educacionais, que acabam exigindo uma nova postura educacional tanto por parte 

das escolas como, por consequência, por parte dos professores. Por isso a 

importância de se promover modificações no trabalho do professor de nível 

básico, com o intuito de gerar uma educação de maior qualidade. 

E para se ter uma educação formal de melhor qualidade é preciso 

perceber a urgência de se tratar da inovação enquanto prática da sala de aula. 

Inovar não tem necessariamente o sentido inusitado; como já se comentou 

também, pode ser a renovação de algo. As grandes inovações estão muitas vezes 

na concretização do óbvio, do simples, do prático, do que é possível fazer 

naquela realidade educacional. De nada adianta uma inovação impossível de ser 

praticada. 

Ressalta-se que os professores e alunos são os indivíduos mais 

importantes do processo de inovação educacional. Assim, devem ter um papel de 
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sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Para Fullan (2009, p. 30), o 

professor tem o seguinte papel na educação dos educandos: 

Para fazer a diferença nas vidas de estudantes, é necessário ter interesse, 

comprometimento e paixão, bem como conhecimento intelectual para fazer 

algo a respeito. O propósito moral e o conhecimento são as duas principais 

forças motrizes do sucesso da mudança. 

 

Com base no autor citado acima, a inovação irá exigir do professor 

capacidade para atuar de forma mais dinâmica na implementação de uma prática 

pedagógica menos tradicional e mais libertadora. E terá como maior plano para o 

educando desenvolver sua capacidade de reflexão, criticidade e resolução de 

conflitos, que o auxiliará em sua vida social. 

Deste modo, Fullan (2009) acredita que os professores devem se 

envolver com as inovações que poderão propiciar uma nova perspectiva 

educacional, que irão interferir na sua prática, bem como na postura do aluno. 

Assim, ao se inserir uma prática inovadora na sala de aula, a iniciativa, o 

planejamento e as motivações requerem especial adoção do professor. Isso para 

ocorrer a melhoria tão esperada da educação. 

Donovan et al.
10

 (1999 apud FULLAN, 2009, p. 43) comentam os 

principais estudos sobre a postura dos alunos e professores. Aqui se destaca a do 

estudante: 

Os estudantes chegam na sala de aula com visões preconcebidas 

sobre como o mundo funciona. Se o seu entendimento inicial não for 

mobilizado, eles podem não entender os novos conceitos e 

informações que são ensinados, ou podem memorizá-los para um 

teste, mas retornar às suas concepções prévias fora da sala de aula. 

 

Mesmo com crianças na fase de alfabetização, que estão iniciando sua 

carreira estudantil, o professor deve desenvolver sua prática pedagógica baseada 

na metacognição, pois ela “pode ajudar os estudantes a aprenderem a ter controle 

sobre a sua própria aprendizagem, definindo objetivos e monitorando o seu 

progresso” (FULLAN, 2009, p. 43). Sendo assim, numa prática menos 

tradicional, conservadora e centralizada os alunos serão formados com maior 

reflexão sobre o mundo que os cerca, com maior autonomia para decidirem o que 
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 DONOVAN, M. S.; BRANSFORD, J. D.; PELLEGRINO, W. (Eds.). How people learn: bridging 

research and practice. Washington: National Academy Press, 1999. 
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desejam para suas vidas. Serão cidadãos mais participativos na sociedade, pois os 

professores plantarão a reflexão que leva à criticidade social. Nessa perspectiva, 

entendemos que a inovação na prática pedagógica do alfabetizador vem ao 

encontro da nova postura da sociedade frente às informações e ao conhecimento. 

Por isso, concordamos com Messina (2001), quando aponta que a inovação deve 

surgir a partir da criação de um novo significado a respeito da prática já 

existente. 

Quando Saviani (1995, p. 17) expressa que a inovação tem sido foco de 

preocupações explícitas na educação brasileira, nos faz refletir sobre a proposta 

do Pacto Nacional de Alfabetização pela Idade Certa, que se apresenta como uma 

tentativa de melhorar a educação no país, propondo transformações na prática do 

professor alfabetizador, das turmas de 1º ao 3º anos. No entanto, o autor destaca 

que os conceitos apresentados por gestores educacionais e professores lembram 

um emaranhado, pois estes não refletem sobre “para onde?”, “para quê?” e “para 

quem?”. Devemos pensar, preparar e aplicar nossa prática pedagógica a partir 

dessas perguntas. Elas devem estar presentes durante o ato de planejar dos 

professores alfabetizadores.  

Em seu livro O significado da mudança educacional, Fullan (2009) 

chama a atenção para a importância de os envolvidos no processo de mudança se 

comprometerem durante o percurso a ser seguido, não deixando de alertar que 

inovação e mudança caminham juntas. Contudo, elas só ocorrem, de acordo com 

Messina (2001), quando todos os envolvidos estão receptivos à aprendizagem, à 

metamorfose, ou seja, desejando adquirir novos conhecimentos que poderão 

guiar um novo fazer pedagógico. Logo, uma alteração que surge imposta não se 

sustenta por si só.  

 

2.3.1 Papel do professor no processo de mudança educacional 

 

Antes de argumentarmos sobre o papel do professor no processo de 

mudança educacional, abordaremos o conceito de mudança. Para melhor 

entendimento, realizamos uma busca no Dicionário de Filosofia 
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(ABBAGNANO, 2007, p. 686), que a define, associada ao significado de 

movimento, como “mudança ou processo de qualquer espécie”, sendo definido 

por Aristóteles como “a enteléquia daquilo que está em potência. Significa que 

mudança é a realização do que está em potência: a construção, a aprendizagem, a 

cura, o crescimento, o envelhecimento são realizações de potencialidades”. 

Ou seja, a mudança é um processo de ressignificações, que irá 

proporcionar ajustes no modo de pensar e executar tarefas. Voltando a atenção 

para a área educacional, deve embasar propostas que irão pleitear avanços na 

aprendizagem dos educandos e no fazer pedagógico dos professores. 

O processo de mudança deve levar em consideração os indivíduos 

envolvidos, como já mencionado anteriormente. Mas a mudança educacional 

deve destacar o papel do professor. Como afirma Messina (2001, p. 231), “o 

corolário é que se deve atribuir aos educadores um papel central nos processos de 

mudança”, pois é fundamental o comprometimento destes para a efetivação da 

mudança, ou seja, para ocorrer a mudança na práxis do professor. 

Portanto, toda proposta de inovação e mudança deve levar em 

consideração os professores envolvidos, porque “a prática e as convicções, ou 

crenças, são os elementos-chave que devem ser mudados” (MESSINA, 2001, p. 

231). Isto posto, eles precisam sentir-se como parte integrante do processo de 

mudança, para que assim percebam a importância da proposta e se permitam 

mudar, bem como reavaliar suas crenças e convicções acerca da sua prática 

pedagógica, ou seja, que tenha significado para o grupo participante. Sobre essa 

ideia, Farias (2006, p. 21) afirma que o professor é “um intelectual crítico e 

transformador, cuja função social exige engajamento ético e político com a 

emancipação dos educandos”. Além de ministrar aulas, o professor é formador de 

opiniões e grande aliado para a inovação.  

Por conseguinte, uma proposta educacional inovadora que não leve em 

conta o professorado está propícia ao fracasso. Sendo os professores peças-chave 

para o sucesso, devem ser conhecedores do processo de mudança, segundo 

Fullan (2000). Então, desde a formação inicial devem ser preparados para 

trabalhar com tranquilidade com as mudanças, pois elas fazem parte e permitem 
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aperfeiçoar a área educacional. Nesse sentido, Fullan e Hargreaves
11

 (1999 apud 

MESSINA, 2001, p. 231) afirmam que os professores devem ser preparados para 

que: “a) Aprendam a trabalhar em condições de incerteza e de ansiedade; e b) 

Tenham confiança nas pessoas e nos processos”. Incerteza e ansiedade não 

aparecem no sentido negativo, mas sim com o intuito de o professor sempre 

querer avançar a sua prática, percebendo que ela não é estática e que sempre 

pode ser modificada e focando uma educação mais significativa para seus alunos. 

Os autores citados anteriormente também afirmam que os professores 

devem se permitir ações que: “a) expressem e executem sua voz interior; b) 

realizem a reflexão na ação (na, sobre e para a ação); c) desenvolvam uma 

mentalidade para assumir riscos” (FULLAN; HARGREAVES, 1999 apud 

MESSINA, 2001, p. 231). O primeiro item destaca a importância da reflexão 

sobre a prática pedagógica. Ressalta-se que esse processo pode ocorrer 

individualmente ou entre grupos de professores, pois é relevante que haja a troca 

de conhecimento e de ideias entre os professores, baseada na reflexão. O segundo 

item complementa o primeiro, pois o professor deve refletir sobre sua prática 

para que em seguida mude o que achar pertinente, passando suas percepções para 

a prática. E, por fim, o último item destaca a importância de o professor estar 

disposto a mudar, sendo que todo processo de mudança gera insegurança, por 

implicar contato com o desconhecido. Portanto, para o professor, é fundamental 

que ele perceba que existem riscos, mas que deve ser capaz de atuar com eles, em 

prol do aprimoramento educacional. Partindo dessa reflexão, é possível supor 

que quando o professor se permite mudar, avança sua prática pedagógica e 

propicia mudanças na escola.  

Vale destacar que, para Fullan (2009, p. 39), a “inovação é 

multidimensional”, e existem pelo menos três componentes ou dimensões em 

jogo na implementação de qualquer novo programa ou política:  

1. o possível uso de materiais novos ou revisados (recursos instrucionais 

como materiais ou tecnologias curriculares);  

2. o uso possível de novas abordagens de ensino (i. e., novas estratégias ou 

atividades de ensino); 

3. a possível alteração de crenças (p. ex., premissas e teorias pedagógicas 

subjacentes a certas políticas ou programas novos). 
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O autor não deixa de frisar que todos os aspectos citados anteriormente 

são fundamentais para que a finalidade educacional seja alcançada. E em seguida 

complementa argumentando que “a mudança deve ocorrer na prática nas três 

dimensões para que tenha uma chance para afetar o resultado” (FULLAN, 2009, 

p. 39). Sendo assim, o ideal seria que os professores envolvidos permeassem 

todos esses aspectos. No entanto, eles podem utilizar materiais diversos, mas não 

modificar a “abordagem do ensino” (FULLAN, 2009, p. 40), ou ainda podem 

promover a mudança na percepção do ensino e mesmo assim não ter clareza dos 

valores, conceitos e convicções que embasarão a mudança educacional. 

Não atingindo todos os aspectos, as “inovações que não incluem 

mudanças nessas dimensões provavelmente não são mudanças significativas”, 

afirma Fullan (2009, p. 40). Pois, para o autor, uma “mudança real envolve 

mudanças em concepções e comportamentos” (2009, p. 40). Em virtude disso, é 

importante que os professores sintam-se parte do processo de desenvolvimento e 

aplicação das mudanças. Eles devem atuar questionando e adequando a sua 

realidade, para que aos poucos insiram a mudança no seu cotidiano educacional, 

pois estas não ocorrem do dia para a noite (p. 27). Leva algum tempo para sua 

implementação e fixação. No entanto, é nesse processo que os professores irão 

modificar suas crenças e valores, bem como desenvolver sua intelectualidade 

para findar a proposta de mudança. Farias (2006), em sua pesquisa intitulada 

Inovação, mudança e cultura docente, na qual entrevistou professores da rede 

municipal e estadual do Ceará, demonstra que “a alteração do modo de vida 

predominante na escola, através da introdução de inovações, é uma possibilidade 

e não uma garantia”, pois elas devem estar relacionadas e atreladas com a 

identidade da instituição, para que assim aconteça “uma possível articulação 

dessas propostas com os saberes e crenças internalizados pelos professores”. 

Considera-se que “é esse movimento que promove a mudança e agendra a 

renovação da cultura docente na escola” (2006, p. 197), evidenciando que o 

processo de mudança comportamental passa pela transformação das crenças.  
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Sendo assim, as três dimensões sobre as quais Fullan (2009, p. 39) 

comenta podem fazer a diferença num processo de mudança educacional. A 

Figura 2 deixa clara a relação dessa tríade: 

 

FIGURA 2 – DIMENSÕES QUE AFETAM A MUDANÇA EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fullan (2009, p. 39). 

 

Promover a inter-relação dos aspectos apresentados na Figura 2 tornará 

possível o que Fullan (2009, p. 40) chama de “mudança real”, ou seja, que atinja 

o resultado pensado para ela. O aspecto que aborda o uso de materiais é o que 

mais permite visualizar uma mudança, pois Fullan (2009, p. 44) acredita que é “o 

mais fácil de empregar, mas apenas de forma literal”, pois quando as escolas e, 

como consequência, os professores, recebem novos materiais, eles devem estar 

habilitados para poderem utilizá-los da melhor forma, ou seja, de modo que 

auxilie na mudança da prática pedagógica, permitindo avanços na aprendizagem 

dos alunos. No entanto, essa clareza passa pela ruptura de crenças, processo que 

leva algum tempo para acontecer, uma vez que, como aponta Fullan (2009, p. 

44), “o desenvolvimento de novos entendimentos é essencial, pois proporciona 

um conjunto de créditos para o planejamento geral e um filtro para separar 
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oportunidades valiosas de aprendizagem de oportunidades tão valiosas”. Então, 

para que uma inovação tenha sucesso, se faz necessária a mudança das crenças, o 

que deve ser bem discutido com os professores, permitindo aprofundar a 

compreensão, e uma mudança duradoura e não superficial. 

Fullan (2009, p. 30) afirma que o “significado tem dimensões morais e 

intelectuais”, apontando que para os professores inseridos em um processo de 

mudança deve haver clareza, pois para fixá-la e realmente fazer a diferença na 

vida dos estudantes eles precisam estar embrenhados de “interesse, 

comprometimento e paixão” (2009, p. 30). Contudo, esses aspectos por si só não 

são suficientes, pois eles também devem angariar “conhecimento intelectual” 

(FULLAN, 2009, p. 31), para agir em prol da educação de seus alunos. Nesse 

sentido, para o autor (2009, p. 31), “o propósito moral e o conhecimento são duas 

principais forças motrizes do sucesso da mudança”. É essa união que permitirá 

que ela se confirme no meio que deseja atingir, nesse caso, a Educação. Assim, 

Farias (2006, p. 196-197) também afirma que “não basta saber o rumo. É preciso, 

ou melhor, é imprescindível ser sujeito nesse processo”, evidenciando que o 

professor deve estar envolvido com as mudanças. 

 O professor, não tendo a possibilidade de participar da elaboração de 

uma inovação ou mudança, está sendo privado de desenvolver uma 

“aprendizagem sólida” (FULLAN, 2009, p. 37), bem como de se envolver “em 

um questionamento mais aprofundado”. Isso dificulta a assimilação do 

significado, fazendo com que os professores desacreditem da necessidade de 

determinada mudança. Ou, como ressalta Farias (2006, p. 197): 

[...] a organização do trabalho pedagógico escolar não pode e nem deve ser 

estabelecida por pessoas longe da escola e de suas lutas. Quando isso 

acontece, o trabalho do professor acaba esmagado pelas demandas e 

urgências consideradas importantes por pessoas alheias à escola, que não 

vivem seu cotidiano e, portanto, não enfrentam, na linha de frente, suas 

dificuldades.  

 

Em complemento a esse pensamento, House
12

 (1974 apud FULLAN, 

2009, p. 37) aponta: 
 [...] os custos pessoais de experimentar as inovações geralmente são 

elevados... e raramente existe qualquer indício de que as inovações valem o 

investimento. As inovações são ato de fé. Elas exigem que se acredite que 
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frutificarão e valerão o investimento pessoal, geralmente sem esperança de 

retorno imediato. Os custos também são elevados. A quantidade de energia e 

de tempo necessária para aprender as novas habilidades ou papéis associados 

à inovação representa um índice da magnitude da resistência. 

 

Isso gera uma mudança “episódica e superficial” (FULLAN, 2009, p. 

48), a qual não vem a agregar nada à Educação, pois a mudança tem relação 

direta com a motivação. Mas o que é interessante é “saber em que condições as 

pessoas se sentem motivadas para mudar” (FULLAN, 2009, p. 48). Em outras 

palavras, o que leva as pessoas a se envolver e acreditar nas mudanças a ponto de 

as aplicarem em seu cotidiano. 

Para que ocorram as mudanças desejadas, é preciso que as formações de 

professores ultrapassem as barreiras dos conteúdos, receitas ou ensinamentos, 

pois, como afirma Dewey
13

 (1997 apud FULLAN, 2009, p. 48), “pessoas não 

aprendem fazendo, mas pensando sobre o que estão fazendo”. Daí a importância 

das reflexões sobre a práxis desenvolvida pelo professor, ou seja, as mudanças 

devem envolver uma “ação reflexiva” (FULLAN, 2009, p. 48). Sendo assim, 

tudo se resume ao que está passando pelo pensamento dos indivíduos envolvidos 

na mudança. No entanto, os estímulos vêm das nossas experiências, que nos dão 

algo novo para pensar e aprender (FULLAN, 2009, p. 48). 

Em complemento sobre as mudanças, Fullan (2009, p. 48) comenta: 

1. os comportamentos e as emoções mudam antes das crenças, precisamos 

agir de um novo modo antes de termos visões e sentimentos 

relacionados com as novas crenças; 

2. tamanho e a beleza do documento de planejamento estão inversamente 

relacionados com a quantidade e a qualidade da ação, e por sua vez, 

com o desempenho estudantil; 

3. a visão ou apropriação compartilhada (que é inquestionavelmente 

necessária para o sucesso) é mais o resultado de um processo de 

mudança qualitativo do que uma precondição para o sucesso. 

 

Mais uma vez destaca-se que as crenças têm relação direta com as 

mudanças de comportamento. Entretanto, infere-se que as transformações das 

crenças acontecem posteriormente à aplicação na prática. Dito de outro modo, os 

indivíduos precisam visualizar na prática para poderem acreditar na sua 

veracidade. No entanto, esses pensamentos estão na contramão quando fazemos 

associação entre mudança x ação reflexiva (FULLAN, 2009, p. 48), pois nesse 
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processo o indivíduo primeiro pensa, aprofunda o que já assimilou, para depois 

aplicar. Trata-se de um processo inverso ao comentado anteriormente. 

Deutschmann
14

 (2005 apud FULLAN, 2009, p. 50) argumenta que, para 

ocorrer de fato a mudança, é necessário motivar as pessoas, fazendo com que 

vejam e creiam que podem se sentir melhores: “a chave, então, é como as 

pessoas podem se sentir melhor e melhorar”. Assim, para o autor, fatores que 

envolvem sentimentos e emoções são importantes e essenciais para a mudança. 

Compactuando com esse pensamento, Howard Gardner
15

 (2004 apud 

FULLAN, 2009, p. 50) acredita que o mais importante a fazer para mudar a 

cabeça de alguém é conectar a pessoa com a própria realidade, como ponto de 

partida para a própria mudança. Em outras palavras, para ocorrer a mudança é 

fundamental ter uma ligação de sentimento, de apreço pela comunidade.  

Fullan (2009, p. 50) complementa argumentando que para acontecer a 

mudança é necessário ter motivação, mas, para promover o sentimento de 

motivar, o gestor deve utilizar a medida certa de “rigidez e frouxidão”. Sendo 

utilizados na medida certa, será possível promover a motivação dos indivíduos e 

do grupo. Ainda refletindo esse pensamento, observe na Figura 3 os fatores que o 

autor destaca, chamados por ele de “ideias básicas” para se ter sucesso no 

processo de mudança. Ele acredita que é necessário (2009, p. 51): 

 
FIGURA 3 – FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O SUCESSO DA MUDANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fullan (2009). 
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Na Figura 3, ressalta-se que, para o sucesso, as “ideias” devem ser 

aplicadas, pois de nada adianta colocar em prática uma ou outra. Destaca-se que 

cada uma delas tem o papel de ajudar a minimizar a “disparidade”, o desrespeito. 

Tem-se como premissa que as mudanças podem ser um ganho educacional, que 

permitirá maior acesso à informação e à aprendizagem “real”.  

 E para argumentar sobre o profissional da educação, Fullan (2009, p. 43) 

cita Donovan et al. (1999), que afirmam: 

1. Os professores devem se basear nos entendimentos pré-existentes que 

seus estudantes trazem consigo e trabalhar com eles; 

2. Os professores devem ensinar os conteúdos profundamente, fornecendo 

muitos exemplos em que se aplique o mesmo conceito e proporcionando 

uma base firme de conhecimento factual; 

3. O ensino de habilidades metacognitivas deve ser integrado ao currículo 

em uma variedade de áreas temáticas. 

 

É evidente que o aluno deve ser respeitado no processo de ensino-

aprendizagem. Ao chegar à escola o estudante já pertence a outros grupos 

sociais, os quais participaram do seu processo de desenvolvimento e fazem parte 

da sua história de vida. Sendo assim, para continuar proporcionando a 

aprendizagem significativa, o professor deve levar em consideração as vivências 

dos alunos, e a partir delas aprofundar os conceitos já “assimilados e 

consolidados”, propiciando momentos de repleto conhecimento e avanço 

cognitivo e social. Então, o professor deve fazer com que o estudante se sinta 

parte do ambiente e do processo, deixando o ensino mais humano e significativo. 

 

2.4 O PROCESSO DE MUDANÇA 

 

Sendo o processo de mudança importante para todas as áreas da 

sociedade, em especial a Educação, neste item serão explorados os fatores que 

interferem no desenvolvimento, implementação e fixação da mudança. 

É perceptível que a educação brasileira pede por mudanças, e que o papel 

do professor é muito importante, como aponta Nóvoa (1999, p. 3): 

[...] os professores são olhados com desconfiança, acusados de serem 

profissionais medíocres e de terem uma formação deficiente; por outro lado, 

são bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante que os 

considera elementos essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e para 

o progresso social e cultural.   



48 

 
 

No entanto, ele sozinho não consegue realizar as melhorias necessárias.  

Como aponta Farias (2006, p. 21), referindo-se aos professores, “o sucesso da 

mudança educativa está além do esforço individualizado”. Então, é sumária a 

importância da comunidade escolar, bem como o apoio governamental. 

Mas como procede o processo de mudança na área educacional? Fullan 

(2009, p. 69) comenta que pesquisadores voltados para a inovação acreditam que, 

para que ela seja implantada e de fato ocorra a mudança esperada, passa-se por 

três fases: 

Fase I – também chamada de início, mobilização ou adoção – consiste do 

processo que conduz e inclui a decisão de adotar ou continuar com uma 

mudança; 

Fase II – implementação ou uso inicial (geralmente os dois ou três primeiros 

anos de uso) – envolve as primeiras experiências de tentar colocar uma ideia 

ou reforma em prática; 

Fase III – denominada continuação, incorporação, rotinização ou 

institucionalização – refere-se ao fato de a mudança ser ou não construída 

como uma parte contínua do sistema ou desaparecer. 

 

Portanto, a fase I comentada pelo autor se refere ao primeiro contato que 

os envolvidos no processo terão com as mudanças desejadas. Nesse momento é 

muito importante a mobilização do grupo, pois geralmente é nessa fase que é 

decidido „abraçar a causa‟; nesse caso, aceitar a mudança educacional ou não. 

Fullan (2009, p. 73) comenta que na fase I existem 8 fatores que podem atuar 

positivamente ou negativamente, dependendo da maneira que intervenham, 

conforme pode-se observar na Figura 4: 

 

FIGURA 4 – FATORES INTERVENIENTES AOS PROCESSOS DE MUDANÇA NA  
FASE I 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fullan (2009, p. 73). 
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Ao aprofundarmos os 8 fatores apresentados por Fullan (2009, p. 74), na 

Figura 4, como fatores que intervêm no processo de mudança na fase I, é 

possível levantar alguns pensamentos sobre como cada um deles influencia o 

início do processo de mudança. 

 Quanto ao fator existência e qualidade das informações, no meio 

educacional há um grande número de inovações. No entanto, é preciso analisá-las 

individualmente para perceber qual ou quais são relevantes para a comunidade 

escolar. Deve ser levada em consideração a qualidade dessas inovações. 

Ressalta-se que as inovações só têm fundamento se forem adotadas “para 

melhorar o desempenho dos estudantes” (FULLAN, p. 74). Sendo assim, é 

importante que todos os indivíduos envolvidos com determinada instituição 

escolar estejam interessados, pois autores como Hill e Crevola
16

 (1999), citados 

por Fullan (2009, p. 75), afirmam que para a mudança cumprir seu papel, nesse 

caso, de melhorar o ensino, “exige que todos os elementos críticos da escola e do 

sistema escolar identifiquem o que precisa mudar para que atuem efetiva e 

alinhadamente”. Portanto, estes devem pensar sobre:  

 Padrões e metas; 

 Monitoramento e avaliação; 

 Programas de ensino em sala de aula; 

 Equipes de aprendizagem profissional; 

 Organização da escola e da classe; 

 Intervenção e assistência especial; 

 Parcerias entre o lar, a escola e a comunidade; 

 Liderança e coordenação. (FULLAN, 2009, p. 75). 

 

Em continuidade, o segundo fator, acesso à inovação, tem relação direta 

com o acesso à informação, pois é a partir dele que é possível conhecer, se 

aprofundar e almejar mudanças no ensino. Há alguns anos vem ficando mais 

acessível ter conhecimento sobre as novidades de maneira geral (FULLAN, 

2009, p. 76). No entanto, entendemos que essa não é a realidade das instituições 

educacionais brasileiras, pois boa parte delas talvez não tenha acesso às “redes 

inovadoras”, como denominado por Fullan (2009, p. 76). Isso dificulta a 

disseminação de algumas inovações no meio educacional, pois sem acesso a elas 
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não é possível pleitear mudanças, uma vez que é preciso ter conhecimento, se 

aprofundar para desenvolver a confiança necessária para poder aplicá-las no meio 

pretendido. Em complemento, Fullan (2009, p. 76) afirma que “o acesso a 

inovações, como é obvio, mas raramente enfatizado, depende de uma 

infraestrutura de comunicação”. Esse acesso deve ser possibilitado pelos 

governos, diminuindo a disparidade entre as instituições públicas. 

O terceiro fator, apoio da administração central, destaca que, a 

princípio, para uma inovação ou mudança serem implementadas, se faz 

necessário o assentimento de alguém, geralmente do coordenador de núcleo, ou 

da Secretaria de Educação, em parceria com sua equipe. No entanto, quando o 

responsável pelo ensino não percebe a importância das inovações e não as 

almeja, fica difícil a aplicação destas no município. Mas caso esteja engajado, ele 

e sua equipe “são fonte extremamente importante de apoio, representação e início 

dos novos programas” (FULLAN, 2009, p. 77). Em complemento, o autor aponta 

que, além do administrador distrital, o papel do diretor escolar é fundamental 

para o processo, pois ele é responsável por realizar as inovações que são postas à 

escola, advindas de órgãos superiores. Deste modo, ele acaba “determinando o 

destino das inovações(...), das iniciativas internas ou do professor” (FULLAN, 

2009, p. 77). Sendo assim, o diretor tem papel fundamental, pois antes de impor 

uma mudança deve conhecê-la a fundo, para posteriormente colocá-la diante da 

comunidade escolar, porque de nada adianta se a inovação não for cabível para 

ela. 

Quanto ao quarto fator, apoio dos professores, Fullan (2009, p. 77) 

afirma que “ao mesmo tempo em que os professores, como grupo, têm menos 

oportunidades de entrar em contato com novas ideias e menos tempo e energia 

para executar aquelas que vêm a conhecer, a maioria dos professores inova”. No 

entanto, complementa refletindo sobre grupos de professores que desenvolvem e 

aplicam inovações em seu cotidiano escolar, e que muitas vezes passam 

despercebidos, pois na grande maioria das vezes se espera por grandes inovações. 

Ele afirma ainda que “os professores geralmente são a fonte preferida de ideia 

para outros professores” (FULLAN, 2009, p. 77), ressaltando a força que um 
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grupo de professores inovadores pode exercer em sua instituição. Como 

comentado por José Pacheco em palestra (2016), “basta apenas três pessoas em 

uma escola para a mudança ser possível”, ou seja, é a semente plantada que irá 

germinar novos frutos, que serão colhidos no futuro. 

Esse fator, apoio dos professores, é de extrema importância. Entretanto, 

Fullan (2009) também argumenta que muitas vezes os professores não dispõem 

de tempo para “trocarem ideias”, sendo essa prática restrita no ambiente escolar, 

o que dificulta a interação entre eles. Isso representa uma grande perda, já que 

esses momentos são ricos, pois “quando um ou mais professores dão início a 

boas ideias, o apoio dos outros é necessário para que elas cheguem a algum 

lugar”. Todos devem acabar contribuindo para o aperfeiçoamento das mudanças, 

sendo estas ajustadas de acordo com as necessidades do grupo. Não ocorrendo as 

trocas entre os professores, o que se consegue são “inovações (...) via de regra, 

são individualistas, de pequena escala” (FULLAN, 2009, p. 78) e infelizmente 

não serão repassadas ou discutidas por outros professores.  

Quanto aos agentes de mudança externos, fator cinco, cabe o papel 

importante de “iniciar projetos de mudança”. Ou seja, são responsáveis por 

instigar a necessidade de se inovar, bem como de apoiar e verificar sua aplicação, 

pois, como comenta Fullan (2009, p. 78), “sem liderança interna de qualidade, 

acaba-se não com uma inovação limitada, mas com o oposto disso – muitas 

mudanças fragmentadas, descoordenadas”, e nenhuma delas obtém os objetivos 

desejados, já que o foco se perde em meio à descontinuidade e „mistura‟ de 

inovações. 

Ao comentar o fator seis, que aponta a pressão, o apoio, a oposição e a 

apatia por parte da comunidade como ponto importante para a primeira fase de 

uma mudança ou inovação, o autor evidencia que “algumas comunidades 

sustentam a inovação, outras bloqueiam, a maioria é apática” (FULLAN, 2009, 

p. 79), mas que todas elas desenvolvem algum papel na sua implementação. 

Algumas pessoas desejam e participam ativamente das mudanças pretendidas, 

seja contribuindo com reformulações ou barrando algumas propostas. Já outras 

parecem estar alheias aos acontecimentos da comunidade, não interagindo com a 
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proposta. “Contudo, a questão é que as comunidades podem instigar a mudança 

educacional” (FULLAN, 2009, p. 79). Então, se assim se proceder, será mais 

fácil aplicar as mudanças desejadas, bem como obter os resultados pretendidos, 

pois, como afirmado por Fullan (2009, p. 79), “a sintonia entre as escolas e as 

comunidades é uma força poderosa para a mudança produtiva”. Destaca-se que a 

comunidade de pais, a comunidade em geral, os professores e os gestores devem 

almejar os mesmos objetivos, pois quando todos caminham juntos as mudanças 

acontecem com maior tranquilidade e sucesso. 

Sobre o fator sete, as novas políticas e verbas, Fullan destaca a 

amplitude das reformas dos governos, tanto municipais quanto estaduais, as quais 

por diversas vezes são padronizadas (FULLAN, 2009, p. 80). Ele explica que 

“muitas iniciativas educacionais importantes são geradas por meio de políticas 

governamentais (...) iniciativas de alfabetização e matemática, formação de 

professores”, fator que se relaciona com o PNAIC, pois parte de uma proposta 

única de formação de professores que pretende atingir um dos maiores problemas 

educacionais e de ensino no Brasil, que é a fase da alfabetização.  

Por fim, Fullan (2009) apresenta o último fator que pode afetar a 

primeira fase da mudança ou inovação, denominado resolução de problemas e 

orientações burocráticas. Esse fator tem relação direta com os objetivos dos 

municípios ou estados de adotarem ou não uma mudança ou inovação. Fullan 

deixa claro que essa decisão muitas vezes é vista como sendo a solução dos 

problemas, ou por mera “orientação oportunista (burocrática)”, ou seja, é 

percebida como uma oportunidade de os governos disporem de “recursos extras” 

para solucionarem problemas existentes em sua comunidade. No entanto, pode 

ocorrer que a verba que deveria ser destinada para a educação acabe sendo 

direcionada para outras áreas da sociedade, e “as escolas são mais prováveis de 

implementar mudanças superficiais do que mudanças na cultura, no 

comportamento e em concepção de ensino” (FULLAN, 2009, p. 81). Em suma, a 

mudança na crença do professor acaba não acontecendo, e como consequência 

sua prática segue estagnada.  
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Passamos da primeira para a segunda fase, a qual trata da „ação‟, pois 

para que ocorram as mudanças pretendidas se faz necessário mobilizar os 

envolvidos para a mudança. Inicia-se então a fase da implementação
17

 de 

matérias ou da própria prática pedagógica que deve ser renovada, pretendendo-

se, assim, alicerçar os primeiros anos da mudança. Fullan (2009, p. 85) comenta 

que “a implementação consiste do processo de colocar em prática uma ideia, 

programa ou conjunto de atividades e estruturas novas para pessoas que buscam 

ou esperam mudar”. Ele destaca que a participação das pessoas é fundamental 

para seu sucesso. Entretanto, afirma que “as pessoas são muito mais 

imprevisíveis e difíceis de lidar do que as coisas” (FULLAN, p. 86), referindo-se 

ao fato de que aquilo que é assumido pelo grupo participante do processo de 

mudança é crucial, pois depende dele a reformulação, aperfeiçoamento e 

aceitação social da proposta. Ou seja, é por meio desse grupo que ela se fixará ou 

não terá continuidade.  

Fullan complementa refletindo sobre o processo de mudança na área 

educacional e afirma que “é uma experiência de aprendizagem para os adultos e 

envolvidos” (ênfase do autor), bem como para os estudantes imersos nesse 

processo. Isso nos conduz a alguns questionamentos: o que leva uma mudança a 

ser bem-sucedida, ou seja, ser implementada realmente e não apenas 

superficialmente? O que faz o professor querer avançar, mudar, implementar 

novas práticas no seu cotidiano de sala de aula? Por que muda suas crenças ou 

não? Todos esses pensamentos se relacionam com a implementação de mudanças 

na prática pedagógica. Em complemento, Fullan (2009, p. 86) infere: “a 

implementação é uma variável, e se a mudança for potencialmente boa, o sucesso 

(como melhoras na aprendizagem dos alunos ou mais habilidades por parte dos 

professores) dependerá do grau de mudança na prática real”, ou seja, se 

realmente fez ou fará a diferença.  

Tendo como foco a mudança da prática do professor alfabetizador, a 

“prática real”, como denominada por Fullan (2009), guiará a pesquisa que 

                                                           
17

 Quando se volta o olhar para os processos de mudança, em especial a fase da implementação, Fullan 

(2009, p. 71) destaca que essa fase leva cerca de 2 anos ou mais para acontecer. Ele ressalta que só após 

esse período é que se pode afirmar que “a mudança realmente teve a chance de acontecer”. 
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embasa esta dissertação, pois o objetivo geral a que nos propomos responder são 

as implementações realizadas pelos professores que passaram pelo PNAIC. Mas 

como ocorre esse processo? O que leva os professores a mudar suas crenças 

acerca do processo de alfabetização a ponto de mudarem suas práticas? E, por 

fim, o que afeta essa mudança? 

Então, em busca dessas respostas, Fullan (2009, p. 87) discorre sobre os 

fatores que afetam diretamente o processo de mudança, destacando as variações 

que podem ocorrer em virtude do contexto social, ou seja, “a singularidade (...) e 

as variações na capacidade local”. Desta forma, uma implementação realizada em 

um município pode ser percebida de diferentes perspectivas em sua rede de 

escolas, sendo aceita por algumas e por outras não.  

Nesse sentido, Fullan (2009, p. 87) explica que é necessário “equilibrar 

fatores que aparentemente não andam juntos – simplicidade – complexidade – 

adaptabilidade e avaliação – falta de avaliação”, como também reintegra a 

importância de os envolvidos estarem cientes e a par do processo de mudança, ou 

seja, que tenham total compreensão do porquê é fundamental mudar, como irá 

acontecer e que objetivos são esperados.  

Para melhor esclarecimento, Fullan (2009) destaca os itens da Figura 5, 

apresentada abaixo, a qual informa os fatores que interferem no processo de 

implementação da mudança: 

 

FIGURA 5 – FATORES QUE INTERFEREM NA IMPLEMENTAÇÃO DA MUDANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fullan (2009, p. 88). 
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A partir da Figura 5 é possível perceber os fatores que afetam 

diretamente a aceitação ou não de uma implementação no meio social a que se 

direciona. No Quadro A é perceptível a relação que necessidade, clareza, 

complexidade e qualidade e praticidade têm com os envolvidos no processo, em 

especial o professor, pois caso este não visualize ou perceba a necessidade de 

determinada mudança no seu cotidiano escolar, provavelmente não se mobilizará 

para auxiliar no aprimoramento e aplicação de tal proposta. Contudo, Fullan 

(2009, p. 89) lembra que as necessidades das escolas são diversas. Por isso se 

torna complicado escolher entre uma ou outra inovação ou mudança. 

Observemos os fatores argumentados pelo autor (2009, p. 88-92): 

 Necessidade: como já comentado, deve ser percebida como 

fundamental para o avanço e melhoria da prática pedagógica. Caso 

contrário, está direcionada à não aplicação.  

 Clareza: refere-se ao trabalho que deve ser desenvolvido pelo 

professor, ou seja, “aquilo que os professores devem fazer de diferente” 

(FULLAN, 2009, p. 81). E, para isso, os professores devem ter claro o 

que é esperado, os objetivos, as mudanças. Mas muitas vezes essa 

clareza, tão necessária para o processo, só é construída e percebida 

durante o processo de implementação. Assim, Fullan (2009, p. 90) frisa 

que “a chave é trabalhar com clareza ao longo de todo o processo de 

implementação”, pois aos poucos os envolvidos irão aprofundando seus 

conceitos e reformulando seus significados. 

 Complexidade: volta a atenção para as exigências que são 

atribuídas aos participantes no processo de mudança. Por isso, Fullan 

(2009, p. 91) acredita que “a ideia principal é que qualquer mudança seja 

analisada com relação à dificuldade, habilidade necessária e extensão das 

alterações em crenças, estratégias de ensino e no uso de materiais”, pois 

para a mudança ser bem-sucedida esse item deve ser desenvolvido com 

precisão pelo grupo participante do processo. Em suma, quanto maior a 

complexidade da implementação da mudança, maior será sua amplitude, 
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pois, segundo Fullan (p. 91), os indivíduos permitem-se “tentar mais”. 

Em complemento, o autor apresenta uma reflexão:  

[...] as mudanças simples podem ser mais fáceis de realizar, mas talvez não 

façam tanta diferença. Já as mudanças complexas prometem realizar mais, 

representam boas notícias, devido aos tipos de mudança em andamento nos 

dias de hoje, mas também exigem mais esforço, e o fracasso cobra um preço 

mais alto (FULLAN, 2009, p. 91). 

 

 Qualidade e praticidade: refere-se à implementação de mudanças, 

deixando claro que estas não acontecem nem se solidificam do dia para a 

noite ou em um processo acelerado, mas sim com o uso de materiais de 

qualidade, com treinamentos bem fundamentados que realmente 

envolvam os agentes das mudanças. E isso só ocorre com o tempo, com a 

mudança de crenças. 

Quanto aos fatores que se relacionam com as características locais, 

denominados no Quadro 5, Fullan (2009, p. 92) afirma que tratam-se das 

“condições sociais para a mudança, a organização ou o ambiente em que as 

pessoas trabalham e os eventos e as atividades, planejadas e não planejadas”, 

pois estes fatores influenciam diretamente a aceitação ou não da mudança, seu 

sucesso ou não. Em virtude do ambiente escolar, um programa educacional que 

deseja a mudança, a inovação, pode ser bem-sucedido em algumas escolas e em 

outras não, em função do clima organizacional da instituição. Para Fullan (2009, 

p. 92-97), este envolve distrito, comunidade, diretor e professores, que 

apresentam algumas características e papéis nesse processo:  

 

QUADRO 5 – CARACTERÍSTICAS E PAPÉIS DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE 

MUDANÇA 

 

DISTRITO COMUNIDADE / 

CONSELHO 

ESCOLAR 

DIRETOR PROFESSOR 

- Acumula tentativas de 

inovação. 

- Quando apresenta 

muitas propostas 

frustradas passa 

descrédito para os 

envolvidos. 

- Esse descrédito 

- Afetam 

indiretamente a 

implementação de 

uma mudança. 

- Ocorrendo a união 

entre distrito e 

comunidade, ou 

seja, os dois 

- Influenciam 

diretamente a 

efetividade da 

mudança ou inovação 

no ambiente escolar. 

- Podem influenciar 

na melhoria. 

- Muitas vezes estão 

- Alguns 

professores têm 

predisposição 

para inovar. Isso 

se dá por sua 

história de vida e 

vivências 

profissionais. 
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dificulta a 

implementação da 

mudança. 

- Deve passar 

segurança para ocorrer 

a aceitação da proposta. 

- Afeta a qualidade da 

implementação.  

trabalhando juntos 

em prol dos mesmos 

objetivos, será 

possível realizar 

melhorias 

consistentes no 

ensino. 

- Relação pais x 

escola é muito 

importante para a 

escola. 

pouco preparados 

para auxiliar na 

implementação da 

mudança. 

- É importante 

que ocorram 

momentos de 

troca entre os 

professores. 

- 

Companheirismo 

entre os 

professores é de 

suma importância 

para o processo 

de 

implementação.  
 Fonte: Adaptado de Fullan (2009, p. 94-97). 

 

Por fim, os fatores externos, que dizem respeito ao governo e agências 

sociais, os quais são responsáveis pelas propostas de implementação de 

mudanças, que partem das necessidades observadas pelos dirigentes. Como 

afirma Fullan (2009, p. 98), a “legislação, as novas políticas, e novos programas 

surgem a partir de preocupações públicas de que o sistema educacional não esteja 

fazendo um trabalho adequado no ensino de alfabetização e matemática”. Essa 

afirmação nos remete novamente ao PNAIC, pois ele parte do pressuposto de que 

as crianças brasileiras não estão atingindo o nível de alfabetização objetivado 

pelo MEC, uma vez que chegam ao final da primeira etapa do Ensino 

Fundamental com noções rudimentares de leitura, escrita e pensamento 

matemático. Mas o que se deseja focar, aqui nesse ponto, é o papel do governo, 

pois este deve observar a situação e propor mudanças imbuídas de significados 

para a comunidade, almejando um ensino mais completo, de qualidade e 

eficiente.  

Contudo, de nada adianta o governo formular e propor mudanças se os 

professores não perceberem a necessidade delas, ou seja, eles devem estar 

sensibilizados para que a implementação seja efetivada. Para isso, o governo 

deve promover “fóruns interpessoais regulares de comunicação” (FULLAN, 

2009, p. 99), a fim de que o grupo de professores se sinta apoiado e tenha clareza 

sobre a proposta. Assim, a implementação pode acontecer com maior 

tranquilidade. Fullan (2009, p. 99) completa afirmando que “quando dois mundos 

diferentes têm pouca interação, não apenas é difícil compreender o significado, 
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como é quase garantido que haja interpretações errôneas”, deixando  comunidade 

e professores sensibilizados para que se promova a implementação efetiva da 

mudança e não apenas um ajuste burocrático. 

O mesmo autor afirma que “para chegar às mudanças mais efetivas, 

devemos ser capazes de explicar não apenas o que causa a mudança, mas como é 

possível influenciar essas mudanças” (2009, p. 103), ou seja, o que leva o 

professor a mudar sua prática pedagógica, ou, ainda, o que impulsiona a mudança 

no cotidiano do professor. 

A terceira fase demonstra se a mudança foi fixada na área educacional 

ou não. Isto é, se ela conseguiu se solidificar a ponto de fazer parte do cotidiano 

das instituições, se foi internalizada pelos agentes do processo e se serão 

necessários alterações ou ajustes nos seus objetivos ou metodologia. 

Para que se tenha resposta positiva e se chegue com sucesso até a última 

fase, os resultados conquistados devem ter demonstrado que “a aprendizagem 

estudantil é promovida” e que “novas habilidades, atitudes ou satisfação por 

parte dos professores e outros funcionários da escola” (FULLAN, 2009, p. 69-

70) foram desenvolvidas, contribuindo para a mudança pedagógica 

positivamente. 

Para afirmar esse pensamento, Fullan (2009, p. 70) propõe o esquema 

representado pela Figura 6: 

FIGURA 6 – VISÃO SIMPLIFICADA DO PROCESSO DE MUDANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fullan (2009, p. 70). 
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A Figura 6 confirma que, para Fullan, o caminho da mudança “não é um 

processo linear, mas um processo no qual os eventos em uma fase podem 

contribuir para alterar decisões tomadas em estágios anteriores, que assim atuam 

de um modo interativo e contínuo” (FULLAN, 2009, p. 70). Dito de outro modo, 

a direção, a sequência das fases não altera os resultados. O importante é que 

todas as fases estejam em ação, em seu desenvolvimento. 

Para complementar o pensamento de Fullan (2009) é preciso recorrer a 

Carbonell (2002, p. 25). A autora afirma que durante o processo de inovação 

“existem fases de turbulência e de descaso, momentos e sequências controladas e 

incontroladas; propostas que avançam corretamente para uma mesma direção e 

outras que perdem gás e se ramificam em mil atividades desconectadas”, 

firmando que as mudanças por diversas vezes começam de uma maneira, positiva 

ou não, mas que em virtude da comunidade participante podem ter sucesso ou 

não. Ou, ainda, podem ser a chave para outra mudança ou inovação que fará a 

real diferença para os envolvidos: aprimoramento do ensino.  

Fullan (2009) alerta: “para que a mudança frutifique, requer tempo e 

persistência, já que está submetida a lógicos altos e baixos e a fases de atividade 

intensiva e de pausa para refletir e renovar energias”. Esse fator foi destacado na 

pesquisa de Cichocki (2017, p. 18491-18492), intitulada Percepção de um grupo 

de professores sobre a última fase do PNAIC, pois uma das professoras 

entrevistadas comentou que durante a formação continuada proposta pelo PNAIC 

algumas professoras implementaram mudanças na sua prática pedagógica. 

Porém, com o passar do tempo elas voltaram à postura inicial, ou seja, como 

citado acima, para algumas professoras não foi possível mudar suas crenças. Em 

complemento, registramos o pensamento de Carbonell (2002, p. 26) sobre a 

mudança na prática: “de fato, é preciso muito tempo para modificar práticas e 

atividades incrustadas em processos ideológicos e culturais”. Isso evidencia a 

dificuldade que as pessoas têm de persistir, tentar e mudar realmente suas 

atitudes.  
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Aprofundando essa reflexão, no próximo item será abordado o conceito 

de prática pedagógica, bem como se destacará que para ocorrer uma mudança 

verdadeira na prática do professor é necessária uma ruptura de paradigmas e 

novas concepções acerca da prática. 

 

2.5 INOVAÇÕES NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Como argumentado por Farias (2006, p. 31), “o mundo está mudando, as 

regras do jogo já não são as mesmas. A educação e a escola não podem ficar 

alheias a esse processo”. Concordando com a autora, percebendo a necessidade 

de mudanças nas escolas e, ainda, entendendo que só serão possíveis avanços 

educacionais por intermédio do pensar e agir diferenciados do professor, ou seja, 

com a mudança nas suas práticas pedagógicas, neste tópico voltaremos nossa 

atenção para as práticas pedagógicas inovadoras, com a intenção de possibilitar 

uma aproximação com o contexto da dissertação, pois acreditamos que na 

sociedade atual é imprescindível que o professor reformule, adeque, inove, ou 

seja, avance a sua prática pedagógica, deixando-a mais atual e condizente com as 

necessidades e características dos alunos. Os professores são “considerados 

agentes fundamentais no processo de transformação educacional” 

(FERNANDES; BLENGINI, 2012, p. 28). Então, para se ter avanços 

educacionais é necessário que o professor também progrida a sua prática 

pedagógica.  

As mudanças que poderão gerar avanços educacionais irão exigir “uma 

ruptura de paradigmas, uma ruptura com práticas pedagógicas baseadas na 

memorização, na repetição de conteúdos transmitidos, na ideia de reprodução do 

conhecimento” (VERDUM, 2013, p. 96). Os estudantes contemporâneos pedem 

por práticas mais ativas, as quais devem possibilitar a participação destes em 

todo o processo de aprendizagem. Essa característica é um fator indissociável da 

prática pedagógica desenvolvida pelo professor. No entanto, Verdum (2013), ao 

desenvolver uma pesquisa com o objetivo de compreender como os professores 

pensam a ação pedagógica, por meio de entrevistas semiestruturadas, pôde “notar 
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que o conceito de prática pedagógica ainda permanece arraigado à ideia de 

transmissão do conhecimento, à competência instrumental”. Fica evidente que é 

preciso avançar essa questão com os professores. 

Mas o que caracteriza uma prática pedagógica? Ou, ainda, o que é uma 

prática pedagógica inovadora? 

Em um estudo realizado por Tozetto e Gomes (2009), com 25 alunas do 

terceiro ano do curso de Pedagogia da UNICENTRO
18

, que teve como objetivo 

identificar nas falas das entrevistadas a relação entre teoria e prática, a 

pesquisadora percebeu como essas alunas entendem o conceito de “prática 

pedagógica como uma ação realizada em sala de aula pelo professor” 

(TOZETTO; GOMES, 2009, p. 194), ficando claro que o professor ainda é visto 

como o protagonista do processo de ensino. 

Tozetto e Gomes (2009, p. 182), apoiadas nos estudos de Pimenta 

(2002), acreditam que a prática pedagógica numa “perspectiva marxista envolve 

o conhecimento do objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no 

objeto para que a realidade seja transformadora”. Ou seja, o caráter intencional é 

que irá esculpir novas possibilidades de práticas, as quais devem basear-se na 

relação entre teoria e prática, para que se finde numa práxis transformadora.  

Já Sacristán (1999, p. 74) entende prática pedagógica como “toda a 

bagagem cultural consolidada acerca da atividade educativa, que denominamos 

propriamente como prática ou cultura sobre a prática”. Sendo assim, todas as 

vivências acumuladas pelos professores durante sua constituição enquanto 

pessoas e profissionais interferem diretamente na sua ação em sala de aula, ou 

ainda todas as suas experiências voltadas para o ensino refletem diretamente na 

sua prática pedagógica. Desta forma, “o significado de prática pedagógica (...) 

varia, isto é, consiste em algo que não pode ser definido, apenas concebido, 

mudando conforme os princípios em que estiver baseada a nossa ideia” 

(VERDUM, 2013, p. 94), o que reforça a importância da trajetória profissional 

na prática assumida pelos professores. Como aponta Cunha (2001, p. 103) em 
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  Universidade Estadual do Centro-Oeste é uma instituição pública de ensino superior mantida pelo 

governo do estado do Paraná, com sede na cidade de Guarapuava. 
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seu artigo Aprendizagens significativas na formação inicial dos professores: um 

estudo no espaço dos Cursos de Licenciatura, “a lembrança de antigos 

professores e a localização de experiências marcantes na história dos docentes 

são inspiradoras das suas escolhas e concepções”. E complementa: “tudo indica 

que estes valores presentes e manifestos na prática cotidiana são elementos de 

formação muito mais poderosos do que os conteúdos desenvolvidos” (CUNHA, 

2001, p. 103). 

Sacristán (2009 apud TOZETTO; GOMES, 2009, p. 193) afirma que “a 

prática é a cristalização coletiva das experiências”, e define “prática pedagógica 

como ações que foram sendo utilizadas com frequência e se solidificaram na 

rotina pedagógica e podem ser alteradas a partir das ações interativas com outros 

docentes”. Assim, a ação docente não deve ser mecânica, e sim pensada, 

analisada e formulada, para que seja desenvolvida da melhor forma possível, ou 

seja, que possibilite a interação e o aprendizado de grande parte dos estudantes. 

Moreira (2004 apud RODRIGUES; COSTA, 2015, p. 4) afirma que a 

“definição de prática pedagógica não é consensual”, pois os comportamentalistas, 

cognitivistas e humanistas apresentam concepções distintas, como argumentam 

Rodrigues e Costa (2015, p. 4): 

Para os comportamentalistas, prática pedagógica é uma atividade concreta em 

que os resultados podem ser registrados, comprovados. Nessa concepção, a 

prática pedagógica se organiza de forma a garantir a ação e o registro do 

aluno numa perspectiva passiva. 

Os cognitivistas a definem como atividade que desenvolve o raciocínio e que 

possibilita aos envolvidos resolver problemas, valorizando, assim, o 

pensamento e a observação. Os humanistas dão ênfase às relações humanas 

valorizando a interação e a dimensão afetiva no desenvolvimento de uma 

prática pedagógica que garanta um processo ensino-aprendizagem que 

considera o aluno como um sujeito ativo. 

Nesse sentido, a prática se concretiza na ideia de que o sujeito precisa 

contribuir e participar de maneira ativa e intencional do processo de 

construção do seu conhecimento. 

 

Sendo assim, a definição de prática pedagógica depende da concepção 

que cada professor tem de ensino, pois é a partir desta que sua ação pedagógica 

irá ser planejada e desenvolvida em suas aulas. Em suma, a prática pedagógica 

dos professores se fundamenta nos seus referenciais culturais e profissionais.  
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Em complemento a essa argumentação, Caldeira e Zaidan
19

 (2010 apud 

RODRIGUES; COSTA, 2015, p. 5) afirmam que a prática pedagógica faz parte 

da cultura e se desenvolve a partir do conhecimento, do professor e do aluno. 

Portanto, as autoras julgam que (2010, p. 21): 

A prática pedagógica é entendida como uma prática social complexa que 

acontece em diferentes espaços/tempos da escola, no cotidiano de professores 

e alunos nela envolvidos e, de modo especial, na sala de aula, mediada pela 

interação professor – alunos – conhecimento. Nela estão imbricados, 

simultaneamente, elementos particulares e gerais. Os aspectos particulares 

dizem respeito: ao docente – sua experiência, sua corporeidade, sua 

formação, condições de trabalho e escolhas profissionais; aos demais 

profissionais da escola – suas experiências e formação e, também, suas ações 

segundo o posto profissional que ocupam; ao projeto político-pedagógico da 

escola; ao espaço escolar – suas condições materiais e organização; à 

comunidade em que a escola se insere e às condições locais. 

 

Desta maneira, diversos fatores têm relação direta com a prática 

pedagógica do professor, entre eles: condições de trabalho, materiais disponíveis, 

tecnologia, espaço físico, comprometimento dos alunos, envolvimento dos pais e 

comunidade escolar, bem como as políticas educacionais que interferem no bom 

ou mau andamento do trabalho do professor. No entanto, mesmo com tantos 

aspectos que influenciam a ação pedagógica, as escolas têm professores que 

buscam trabalhar “os saberes e conhecimentos de forma significativa para o 

aluno” (RODRIGUES; e COSTA, 2015, p. 5), tornando o ensino mais ativo e 

com significado para os estudantes, ou, ainda, empregando uma prática mais 

aprimorada, pautada em “um modo de pensar menos autoritário e menos 

regrado” (BRANQUINHO, 2017, p. 2) por parte dos professores e das 

instituições educacionais. O ensino deixará de ser visto como uma obrigação dos 

alunos, transformando-se em momentos de construção do saber, de convivência e 

de interação social. 

Se entendemos que a educação almejada para o ensino só será alcançada 

com a mudança nas práticas pedagógicas, as quais parecem estar solidificadas 

nas propostas de algumas instituições e na ação de alguns professores, é 
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  CALDEIRA, A. M. S.; ZAIDAN, S. Prática pedagógica. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, A. C.; 

VIEIRA, L. M. F. (Orgs.). Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: 

GESTRADO/FaE/UFMG, 2010.  
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importante fazer esse público perceber a importância de avançar. Então cabe aqui 

um questionamento: como as práticas pedagógicas inovadoras surgem? 

É inegável que a educação pede por mudanças. Fernandes e Blengini 

(2012, p. 31) afirmam que as mudanças não devem estar apenas relacionadas à 

“modernização da escola, como adquirir novos e modernos computadores, 

realizar saídas ao entorno, cultivar uma horta ou oferecer oficinas”. Pois, como já 

argumentado neste capítulo, inovar envolve alteração de atitudes, de cultura, de 

pensamento, de ideias, de crenças, enfim, da prática pedagógica. A qual, para 

Carbonell, deve possibilitar que o aluno mergulhe “nos conhecimentos 

socialmente relevantes, visando uma nova formação, compreensiva e integral” 

(2002 apud FERNANDES; BLENGINI, 2012, p. 31). Nesse sentido, Carbonell 

complementa, “a inovação se refere à criação de projetos que busquem converter 

a escola em um espaço democrático, atrativo e estimulante”. Enfim, trata-se de 

fazer com que os alunos sintam-se parte do processo educacional, como acontece 

na Ritaharju School
20

, escola localizada na Finlândia, na qual os alunos 

participam ativamente de todo o processo de ensino. O diretor Pertti Parpela, ao 

comentar sobre o modelo de ensino em entrevista para o canal Futura
21

, 

argumenta que um dos fatores que facilita e possibilita a maneira de trabalhar é a 

cumplicidade entre professores e alunos. O dirigente da instituição ressalta que a 

relação entre alunos, professores e demais envolvidos com a escola é de 

confiança, intitulada por ele como o “círculo de confiança”. Essa prática é 

percebida no decorrer das atividades de ensino, durante as quais os alunos não 

necessariamente precisam realizar o que é solicitado em sua sala de aula sob os 

olhos do professor. Os alunos podem “estudar onde preferir, mas o professor 

deve ser informado e saber o que cada aluno está estudando”. Fica claro que para 

acontecer essa mudança nas escolas: 

[...] a prática pedagógica dos agentes educacionais [...] precisa ter como 

premissa a necessidade de uma reformulação pedagógica que priorize uma 

prática formadora para o desenvolvimento, onde a escola deixe de ser vista 

como uma obrigação a ser cumprida pelo aluno, e se torne uma fonte de 
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 Instituição localizada em Oulu, no norte da Finlândia. Oferece educação infantil e ensino fundamental, 

com aproximadamente 1.000 estudantes. 
21

 Entrevista que faz parte da série “Destino: Educação – Escolas Inovadoras”, realizada pelo canal 

Futura, com consultoria do Porvir/Inspirare. 
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efetivação de seu conhecimento intelectual que o motivará. 

(BRANQUINHO, 2017, p. 2). 

 

E quando o assunto é motivação, destacamos o trabalho desenvolvido 

pelo Projeto Âncora
22

. Nessa instituição é explicita a vontade que os alunos têm 

de descobrir e aprender coisas novas. A instituição também fez parte da série do 

canal Futura que buscou mostrar escolas com práticas inovadoras. Como 

comenta a coordenadora pedagógica Edilene Brito, as crianças não são 

classificadas por “série, aula ou turma”, e complementa que “a escola se organiza 

por núcleos de aprendizagem: iniciação, desenvolvimento e aprofundamento, e o 

critério de transição entre os núcleos é a autonomia conquistada no processo”. 

Para isso, cada aluno planeja e desenvolve um projeto de seu interesse. Portanto, 

trata-se de mais uma escola que busca o ensino ativo, em que os alunos 

interagem com os professores, colegas e sociedade na busca de um conhecimento 

significativo. Durante o processo de descobertas, o aluno pode e deve utilizar 

livros e computadores, estudar com os colegas e planejar “com o tutor para ter 

segurança e clareza (...) saber o que vai fazer durante o dia”, explica Carolina da 

Silva, tutora e especialista em Português do Projeto Âncora.  

Nessas instituições percebe-se que as práticas pedagógicas são 

inovadoras, e esse fator é compreensível quando se observa como cada uma delas 

trata as questões que se relacionam com o método, com os conteúdos que devem 

ser trabalhados com os alunos, e sua maneira de pensar sobre a prática 

pedagógica dos professores. Percepções avançadas de ensino, que são visíveis 

nas estratégias diferenciadas que são propostas para os alunos. 

Fica claro que nas escolas com propostas inovadoras os professores 

refletem sobre suas práticas pedagógicas, e têm consolidado que os alunos não 

são coadjuvantes e sim protagonistas do seu processo de aprendizagem. 

Aprendizagem essa que busca por significados e promove mudanças na vida de 

cada um. Ressalta-se que também é perceptível o respeito que se tem pelo tempo, 
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 Fundada em 2012, a instituição propõe uma aprendizagem para cidadãos do século 21 e acredita que 

todos somos educandos e educadores na formação de Comunidades de Aprendizagem. Reconhecida pelo 

MEC como um dos 178 projetos de educação inovadores e criativos no Brasil em 2016. Disponível em: < 

https://www.projetoancora.org.br/>. Acesso em: 20/12/2017. 
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modo e forma como cada um aprende, deslumbrando um respeito pela 

diversidade que hoje é tão latente em nossa sociedade.  

Pois, como é de conhecimento, “nas Pedagogias Tradicionais o método 

está centrado em aulas magistrais e a maneira como é oferecido o ensino-

aprendizagem não ultrapassa o esquema clássico de exposição – escuta – 

memorização – repetição” (FERNANDES; BLENGINI, 2012, p. 32), tendo 

como prioridade o que deve ser transmitido aos alunos. Já com as “Pedagogias 

Ativas o método se traduz na atenção prioritária aos interesses de cada aluno, 

deixando para segundo plano o conteúdo”. Sendo assim, o aluno é o protagonista 

do processo de aprendizagem, visto que ele é o ator mais importante no caminho 

do conhecimento. E os alunos só poderão exercer esse papel à medida que os 

profissionais da educação avançarem suas práticas pedagógicas. Estes devem 

estar preparados para atuar como aliados dos alunos, numa prática que promova a 

discussão e a relação entre todos os envolvidos, surgindo um ensino que priorize 

o interesse do aluno, ou seja, voltado para o que ele deseja aprender. 

A fim de tornar possível uma prática pedagógica inovadora, Nikolai 

Seest foi convidado pelo Ministério da Educação da Dinamarca para desenvolver 

e auxiliar os professores do país. Então, os professores que desejassem inovar em 

suas aulas poderiam contar com essa parceria. Esse trabalho em conjunto 

resultou no que foi chamado de Pioneer, uma metodologia baseada em projetos 

que deseja que os alunos coloquem as “mãos na massa” (BOPPRÊ, 2013).  

Em parceria com Dorrit Sorensen, Nikolai Seest escreveu os “10 passos 

para ter mais inovação no ensino e no aprendizado” (BOPPRÊ, 2013). 

Enfatizamos abaixo 5 itens que merecem destaque: 

1. Dos horários fixos para as atividades dinâmicas: organizar o ensino de 

maneira mais dinâmica e aproveitar as oportunidades que surgem durante 

o processo. Fortalecer a improvisação; 

2. De respostas certas às perguntas abertas: os alunos não devem apenas ser 

incentivados a dar as respostas certas, mas também a agir como 

antropólogos, curiosos e repórteres que trazem novos conhecimentos 

valiosos que podem ser usados para a criação de novas perguntas; 

3. De aprender com a cabeça para aprender com o corpo inteiro: o ensino 

deve mesmo inspirar os alunos a tocar, cheirar e mergulhar num assunto 

em vez de apenas ler um livro ou olhar para uma tela; 

4. De trabalhos individuais para a solução de problemas em conjunto: em 

vez de priorizar o trabalho individual do aluno, colocar um problema no 

centro de todos eles, para que o conhecimento individual contribua para a 

resolução em conjunto; 
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5. Da sala de aula formal à oficina experimental: a sala de aula deve ser um 

laboratório para a experimentação, em vez de um ambiente rígido e 

formal. Elas precisam ser espaços onde os erros são permitidos. 

 

Refletindo sobre os passos destacados acima, é possível argumentar que 

o caminho para um ensino que possibilite maior aprendizado é aquele que 

acredita na participação ativa do aluno. Nessas propostas os envolvidos podem 

desempenhar diferentes papéis durante a construção do conhecimento, ou seja, 

em alguns momentos contribuem ensinando, em outros refletindo e 

argumentando sobre o tema. Mas, o mais importante, as dicas propostas desejam 

a integração entre pares, o meio ambiente e o conhecimento. Assim, os autores 

citados parecem sugerir que com o estreitamento dessas relações o aluno teria a 

possibilidade de refletir, argumentar, desenvolver estratégias que lhe permitiriam 

avançar intelectualmente.  

Desta forma, esses passos, sugeridos pelos autores aos professores da 

Dinamarca que participaram da parceria, consolidam o que foi argumentado 

neste item do capítulo, pois práticas pedagógicas inovadoras promovem a 

interação entre todos os sujeitos participantes do processo de descoberta ou 

aprendizagem. Essa aprendizagem deve estar pautada na relevância, ou seja, deve 

estar voltada para as necessidades e interesses do estudante. Ainda, o professor é 

muito importante, mas não limita os passos do aluno, abrindo espaço para que 

este protagonize seu enriquecimento cultural.  

Finalmente, para que ocorram avanços na educação brasileira é 

importante que se proponham programas de formação continuada para os 

professores, pois com o aprimoramento destes é possível almejar uma educação 

de maior qualidade. Para aprofundar a análise sobre essa ideia, no próximo 

capítulo serão abordadas questões relacionadas ao Pacto Nacional de 

Alfabetização da Idade Certa – PNAIC, um programa que apresenta a formação 

continuada dos professores como um dos seus eixos de atuação.   
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3  A PROPOSTA DO PNAIC 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), a fim de melhor entender sua dinâmica 

de atuação nacional. Para tal fim, contemplará: suas ações educacionais, eixos de 

atuação, princípios que fundamentam o Programa, fases e conteúdos abordados 

com os professores alfabetizadores que aderiram à formação continuada 

proposta.  

O PNAIC tem relação com outros programas de formação de professores 

criados pelo Ministério da Educação (MEC). Entre eles se destacam o Programa 

de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), que aconteceu em 2001 e 

teve como objetivo orientar a prática pedagógica dos alfabetizadores que 

atuavam na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens 

e Adultos. Posteriormente, em 2005, foi implementado o Pró-letramento – 

Mobilização pela Qualidade da Educação, o qual teve como foco as áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática (SILVA, 2016, p. 18). 

Em 29 de janeiro de 2009, por meio do Decreto nº 6.755, foi instituída a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, que assegura que os professores terão direito a aprimoramento 

profissional, presente nos artigos 61 e 67 da Lei nº 9.394 de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB), a qual deixa claro que essa formação deve ser 

ofertada em parceria entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios. 

Ainda em 2009, na Lei nº 12.056, reforçada pela Lei nº 12.796, de 2013, 

é destinada atenção especial à formação continuada dos professores. Então, em 

2013, por meio da Medida Provisória (MP) nº 586, foi idealizada a Política 

Nacional de Alfabetização, que deu origem ao PNAIC. No entanto, foi em 2012, 

na portaria nº 867, de 4 de julho, que esse Programa foi instituído, e 

consequentemente estabeleceu suas ações e diretrizes. Estes sofreram alterações, 

que foram apontadas na Portaria nº 977, de 3 de outubro de 2013, divulgando o 

seguinte texto:  
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Art. 1º Fica instituído o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, pelo 

qual o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, distritais e 

municipais de educação reafirmam e amplia o compromisso previsto no 

Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, de alfabetizar as crianças até, no 

máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, 

aferindo os resultados por exame periódico específico, que passa a abranger: 

I – a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; 

II – a realização de avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para os 

concluintes do 3º ano do ensino fundamental; 

III – o apoio gerencial dos estados aos municípios que tenham aderido às 

ações do PNAIC, para sua efetiva implementação. 

Parágrafo único. A pactuação com cada ente federado será formalizada em 

instrumento próprio a ser implementado pelo MEC. (Portaria 

867/2012/MEC) 

 

Em complemento, as ações que foram estabelecidas para o Pacto foram 

apresentadas na Portaria nº 867/20012, no Art. 5º: 
 

Art. 5º As ações do Pacto tem como objetivos: 

I – Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano 

do ensino fundamental 

II – reduzir a distorção idade-série na Educação Básica 

III – melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

IV – contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 

alfabetizadores 

V – construir propostas para a diminuição dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental. 

(Portaria 867/2012/MEC) 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi proposto em 

2012, pelo Ministério da Educação (MEC), e suas ações passaram a ser 

implementadas em 2013. É um programa de formação continuada para 

professores alfabetizadores originado da percepção sobre a importância de se 

melhorar a atuação destes em sala de aula. É um compromisso formal assumido 

pelo Governo Federal com Estados e Municípios, para assegurar que todas as 

crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do 

Ensino Fundamental
23

. O PNAIC, em termos gerais, pode ser descrito como: 

Uma ação inédita que conta com a participação articulada do governo federal 

e dos governos estaduais e municipais, dispostos a mobilizar o melhor dos 

seus esforços e recursos, valorizando e apoiando professores e escolas, 

proporcionando materiais didáticos de alta qualidade para todas as crianças e 

implementando sistemas adequados de avaliação, gestão e monitoramento. 

(BRASIL, 2012a, p. 7) 
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 Segundo o Censo Escolar de 2011, o número de matrículas do 1º ao 3º anos e em turmas multisseriadas, 

do Ensino Fundamental, foi de 7.980.780.  
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O PNAIC
24

 é uma iniciativa para melhorar a educação em nosso país, 

focando o processo de alfabetização, que deve ser concluída até o 3º ano do 

Ensino Fundamental, quando se encerra o ciclo de alfabetização nesse nível de 

ensino. Para isso, tenta mobilizar e articular diversas esferas da sociedade e unir 

esforços em prol desse objetivo maior. As ações do PNAIC permeiam: 

[...] um conjunto integrado de programas, materiais e referencias curriculares 

e pedagógicos que serão disponibilizados pelo Ministério da Educação e que 

contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a 

formação continuada dos professores alfabetizadores. (BRASIL, 2012a, p. 

11) 

 

Em complemento, a Portaria nº 867/2012 ainda conta que a proposta do 

PNAIC se apoia em 4 eixos de atuação (BRASIL, 2012a, p. 5): 

1. formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus 

orientadores de estudo; 

2. materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e 

tecnologias educacionais; 

3. avaliações sistemáticas;  

4. gestão, controle social e mobilização.  

 

O Eixo 1 trata da formação continuada de professores alfabetizadores, 

que ocorreu de forma presencial. Para isso, o programa teve duração de 2 anos, 

totalizando uma carga horária de 120 horas, para todos os professores 

alfabetizadores que atuam em turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, 

com a intenção de aprofundar os conhecimentos sobre o processo de 

alfabetização por meio de estudos e atividades práticas. Os professores 

responsáveis pela formação foram intitulados de orientadores de estudo. Estes 

também faziam parte do quadro de funcionários do magistério da rede do seu 

município. E para desenvolverem esse papel participaram de uma formação 

específica, a qual foi ofertada pela universidade responsável pelo polo de atuação 

desses profissionais.  

Nesse sentido, o Caderno de formação do professor alfabetizador 

(BRASIL, 2012, p. 24) expressa que a proposta de formação do PNAIC possui 

uma estrutura de andamento que permite e pretende que as universidades, 

secretarias e escolas trabalhem de maneira articulada entre si durante o processo 
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 Segundo Martimiano (2013), cerca de 90% dos 5.565 municípios brasileiros aderiram ao PNAIC, e 

apenas 500 municípios optaram por não aderir ao programa. 

http://pacto.mec.gov.br/materiais
http://pacto.mec.gov.br/avaliacoes
http://pacto.mec.gov.br/gestao


71 

 

de formação dos professores alfabetizadores. Para tal fim, a estrutura em questão 

é formada por três grupos de professores; são eles: os professores, os 

orientadores de estudo e os professores alfabetizadores que aplicam as atividades 

com as crianças em fase de alfabetização.  

O Eixo 2 refere-se aos materiais específicos para a alfabetização 

recebidos pelas escolas participantes do PNAIC, tais como: livros didáticos e 

respectivos manuais do professor; obras pedagógicas; dicionários de Língua 

Portuguesa; jogos e softwares pedagógicos voltados para a alfabetização; obras 

de referência, de literatura e de pesquisa. 

Quanto ao Eixo 3, refere-se ao acompanhamento a ser feito pelo MEC 

em relação ao desenvolvimento dos alunos durante todo o processo de 

alfabetização, bem como aos resultados obtidos com o PNAIC. Esse 

acompanhamento foi feito por meio de avaliações sistemáticas que aconteceram 

em 3 modalidades. Uma delas foi a avaliação processual, que os professores 

realizaram com seus alunos para acompanhar suas aprendizagens, durante o 

período em que estiveram participando do curso de formação. Outra modalidade 

foi a aplicação da Provinha Brasil, no início e no término do 2º ano do Ensino 

Fundamental. A terceira modalidade residiu na aplicação de outra avaliação 

externa, ao final do 3º ano, a fim de identificar o nível de alfabetização alcançado 

pelos alunos. 

O quarto e último Eixo do PNAIC refere-se à necessidade de diversas 

instâncias sociais participarem da coordenação, organização, administração e 

implantação do programa. A gestão do PNAIC aconteceu em quatro instâncias: 

um Comitê Gestor Nacional, uma Coordenação Institucional em cada um dos 

estados e no Distrito Federal, uma Coordenação Estadual, responsável pela 

implantação e monitoramento das ações em sua rede, como também pelo apoio à 

implantação nos municípios, e uma Coordenação Municipal, também 

responsável pela implementação e monitoramento das atividades em sua rede. 

Ainda nesse eixo, é importante destacar que o MEC disponibilizou um sistema de 

monitoramento, o SISPACTO, com o objetivo de apoiar as redes e de assegurar a 

implantação do PNAIC nas redes que aderiram a ele. O MEC também deixou 
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clara a importância dos conselhos de educação, dos conselhos escolares e outras 

entidades ligadas ao desenvolvimento e aprimoramento da educação, que devem 

se fortalecer (BRASIL, 2012a). 

Ao analisarmos esses eixos é possível perceber que para o PNAIC atingir 

seu objetivo principal é necessária uma grande quantidade de pessoas 

comprometidas com o programa, tanto aquelas que participaram do processo de 

elaboração, organização e implantação da proposta nas escolas quanto os 

professores, que se dispuseram a frequentar e desenvolver as atividades do curso. 

Ambos são de suma importância para a efetividade do PNAIC. 

 

3.1 PRINCÍPIOS DO PNAIC 

 

A proposta do PNAIC apresenta 4 princípios centrais que fundamentam 

o Programa. Segundo o Caderno de apresentação (BRASIL, 2012a), tais 

princípios devem ser considerados ao longo do trabalho pedagógico do professor 

alfabetizador, de forma a inspirar avanços em suas práticas, possibilitando 

melhorias na aprendizagem dos alunos. Aqui estão os princípios do PNAIC, a 

serem considerados pelos professores no decorrer do seu trabalho pedagógico: 

1. o Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático 

e problematizador; 

2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos 

ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo 

no início da Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros 

discursivos de circulação social e a situações de interação em que as crianças 

se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias; 

3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser 

apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, 

escrever sobre temas diversos e agir na sociedade; 

4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos 

processos de ensino e de aprendizagem. (BRASIL, 2012a, p. 27)  

 

Relacionando esses princípios propostos pelo MEC às práticas dos 

professores, percebe-se que a prioridade do governo está relacionada ao processo 

de aquisição da leitura e escrita pelos alunos. Desenvolvendo e aprimorando 

essas competências os alunos estariam mais preparados para as atividades e 

desafios postos pela sociedade letrada. Outro ponto relevante, descrito no 

princípio 4, é a questão da ludicidade, que nos remete a práticas mais dinâmicas e 
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prazerosas, propiciando atividades diferenciadas durante o processo de 

alfabetização dos alunos e tornando o ensino mais eficiente, pois a aprendizagem 

deve estar relacionada ao prazer. Dessa maneira, é importante que ocorra uma 

mudança no planejamento dos professores, para que, como consequência, a 

prática se renove.   

Na fase inicial do Programa de formação do PNAIC, que ocorreu em 

2013 e 2014, os professores participaram de formação voltada ao Letramento – o 

que reflete o quanto a alfabetização é realmente uma das prioridades desse 

Programa para o MEC. A segunda fase da formação, de 2014 a 2015, envolveu 

conteúdos relacionados à Alfabetização Matemática, que é percebida como “um 

instrumento para leitura de mundo, uma perspectiva que supera a simples 

decodificação dos números e a resolução das quatro operações básicas” 

(BRASIL, 2014, p. 5). A terceira fase do Programa, de 2015 a 2016, colocou em 

foco a interdisciplinaridade, com o objetivo de promover uma educação mais 

integral das crianças, conjugando perspectivas das Ciências Naturais e Humanas. 

 

3.2  O PAPEL DO PROFESSOR ALFABETIZADOR NA PROPOSTA DO 

PNAIC 

 

O professor alfabetizador é considerado “peça-chave para que o 

conhecimento continue a ser construído e desenvolvido no mundo. (...) Esses 

precisam ser cada vez mais preparados para acompanhar as inúmeras 

transformações da sociedade contemporânea” (BRASIL, 2012b, p. 8). Então, é 

por meio de sua prática que será possível atingir os objetivos da proposta do 

PNAIC. No Caderno de apresentação, que se refere à proposta de formação 

continuada dos professores, encontramos a seguinte descrição sobre o papel 

destes: 

Cabe aos professores, com base nas definições registradas na proposta 

curricular, no Projeto Político Pedagógico e nas discussões realizadas em 

reuniões com a equipe da escola, planejar ações didáticas. Ao docente, como 

agente mais diretamente responsável pelo grupo de classe, compete a 

elaboração de planos mais gerais de ação do ano letivo, definindo as rotinas 

escolares e o planejamento das atividades diárias, elaborando e selecionando 

recursos didáticos adequados. No planejamento didático, os professores e as 

professoras, com apoio e orientação da equipe de gestão da escola, devem 
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garantir atendimento diferenciado para a efetiva aprendizagem das crianças. 

(BRASIL, 2012a, p. 11) 

 

Essa passagem sugere que o professor alfabetizador teria um papel 

importante na criação das condições para a aprendizagem dos alunos. A ele 

caberia: definir, selecionar e planejar propostas que possibilitem a aprendizagem. 

Há uma ênfase no ato de planejar, processo pelo qual o professor deve refletir 

sobre sua prática e considerar as necessidades da turma. Seria por meio de uma 

reflexão aprofundada sobre sua prática, bem como de uma melhor organização, 

que os professores iriam tornar possível uma melhor aprendizagem aos alunos. E 

o que é necessário para que isso ocorra? 

Em suma, para que de fato as aprendizagens sejam garantidas, é necessário 

investir no planejamento, concebendo que as ações de planejar: orientam a 

intervenção pedagógica e possibilitam maior articulação dos conhecimentos 

desenvolvidos nas diferentes etapas de escolaridade; evitam a improvisação 

desnecessária; permitem aos educadores avaliar seu processo de trabalho e 

possibilitam o diálogo dos docentes com seus pares e com a coordenação 

pedagógica. (BRASIL, 2012a, p. 12)    

 

No entanto, não basta ao professor alfabetizador envolver-se apenas com 

o processo de planejamento. Ele também deve participar de outras atividades 

formativas que possam se refletir no seu trabalho pedagógico. São elas: 

1. participar das atividades de construção da proposta curricular da rede de 

ensino e da construção do Projeto – Pedagógico da escola; 

2. participar das reuniões de discussão sobre as avaliações da escola e dos 

estudantes; 

3. participar do planejamento coletivo e desenvolvimento de projetos 

didáticos que envolvam as turmas da escola; 

4. planejar aulas; 

5. selecionar e produzir recursos didáticos com base nas orientações; 

6. planejar e desenvolver ações para os meninos e meninas que estejam com 

dificuldades. (BRASIL, 2012a, p. 12) 
 

Tendo em vista essas seis atividades nas quais os professores devem se 

envolver, é possível compreender que o papel deles vai além do ato de planejar 

ou de lecionar. Idealmente, como já mencionado nas páginas anteriores, eles 

devem participar ativamente de todas as decisões tomadas na instituição de 

ensino em que atuam, pois isso terá impacto positivo na sua prática pedagógica, 

que é a principal responsável pelo desenvolvimento dos alunos, segundo o 

PNAIC (BRASIL, 2012a).  
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3.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR NO PNAIC 

 

A formação continuada dos professores alfabetizadores se desenvolveu 

por meio de parcerias entre o Ministério da Educação, universidades públicas 

brasileiras e Secretarias de Educação. Os cursos são ofertados de diferentes 

formas, cada um referente a um ano do Ensino Fundamental: “um curso para os 

professores do 1º. ano do Ensino Fundamental; um para os docentes do 2º. ano; 

um para os professores do 3º. ano; e um para professores de classes 

multisseriadas
25

” (BRASIL, 2012a, p. 28). Esses cursos apresentam similaridades 

temáticas, quanto à estrutura e distribuição de carga horária. Porém, também 

apresentam uma parte distinta, na qual se dedica atenção às necessidades de cada 

etapa da alfabetização, levando os professores a refletirem sobre as matérias e as 

estratégias mais adequadas para serem usadas em cada um dos anos do Ensino 

Fundamental. Isso se evidencia nos documentos do PNAIC, quando se afirma 

que o foco da formação dos professores deve residir em sua prática: 

A formação no âmbito deste Programa é focada na prática do professor, de 

modo que as singularidades do trabalho pedagógico são objeto de reflexão. 

Refletir, estruturar e melhorar a ação docente é, portanto, o principal objetivo 

da formação. (BRASIL, 2012a, p. 28) 

 

Embora a proposta formativa do Programa afirme que seu foco estaria na 

prática dos professores, há também a hipótese que eles precisam, antes, receber 

uma formação teórica aprofundada. “Há no PNAIC o pressuposto de que os 

professores precisam colocar suas práticas sob a luz da reflexão teórica, para que, 

a partir de uma condição de clareza pedagógica, possam aprimorá-las” 

(GARCIA; CICHOCKI, 2016, p. 6). Desse modo, a formação teórica do 

professor alfabetizador, dentro do PNAIC, seria considerada uma condição para 

que os professores possam pensar e melhorar as suas práticas pedagógicas. 

Assim, partindo de atividades formativas que propiciam reflexão teórica, 

os professores teriam maior clareza intelectual e melhores condições de 

compreensão pedagógica para planejar e executar as suas aulas. Eles teriam 

maior conhecimento sobre por que seguir determinado caminho ou não e, ainda, 

                                                           
25

 As classes multisseriadas comportam  alunos de diferentes séries e níveis em uma mesma sala de aula. 
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quais materiais seriam mais apropriados para determinada atividade. Então, o 

programa de formação do PNAIC pressupõe que os professores devem ser 

preparados para pensar criticamente, problematizar e fundamentar para assim 

transformar as suas práticas de alfabetização (BRASIL, 2012a). 

Os professores participaram da formação continuada em seu próprio 

município. Essa conta com um tutor de estudos, e acontece em encontros mensais 

presenciais de 8 horas, totalizando 80 horas distribuídas em 8 unidades. Essas 80 

horas são voltadas para as unidades abordadas, e também fazem parte do 

processo de formação mais 8 horas de seminário final e 32 horas de estudo e 

atividades extrassala. Assim, o curso totaliza 120 horas de formação.  

Nos documentos do PNAIC são apresentados alguns objetivos para a 

formação dos professores alfabetizadores, que priorizam:  

 

QUADRO 6 – OBJETIVOS DA FORMAÇÃO DO PNAIC 

 

CONHECER Conhecer a importância do uso de jogos e brincadeiras no processo de 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, analisando jogos e planejando 

aulas em que os jogos sejam incluídos como recursos didáticos. 

 

Conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação ( 

livros didáticos e obras complementares aprovados no PNLD; livros do 

PNBE e PNDE Especial; jogos didáticos distribuídos pelo MEC) e planejar 

situações didáticas em que tais materiais sejam usados. 

ENTENDER 

 

Entender a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, com 

aprofundamento de estudos utilizando, sobretudo, as obras pedagógicas do 

PNDE do Professor e outros textos publicados pelo MEC. 

 

Entender as relações entre consciência fonológica e alfabetização, 

analisando e planejando atividades de reflexão fonológica e gráfica de 

palavras, utilizando materiais distribuídos pelo MEC. 

 

Aprofundar a compreensão sobre currículo nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento nas 

diferentes áreas de conhecimento. 
COMPREENDER Compreender a importância da avaliação no ciclo de alfabetização, 

analisando e construindo instrumentos de avaliação e de registro de 

aprendizagem. 

 

Compreender e desenvolver estratégias de inclusão de crianças com 

deficiência visual, auditiva, motora e intelectual, bem como crianças com 

distúrbios de aprendizagem no cotidiano da sala de aula. 

 

Compreender a importância de organizar diferentes agrupamentos em sala 

de aula, adequando os modos de organização da turma aos objetivos 

pretendidos. 

 

Compreender a importância da literatura nos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental e planejar situações de uso de obras literárias em sala de aula. 

ANALISAR Analisar e planejar projetos didáticos e sequências didáticas para turmas de 

alfabetização, assim como prever atividades permanentes, integrando 

diferentes componentes curriculares e atividades voltadas para o 

desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita. 
PLANEJAR Planejar o ensino na alfabetização, analisando e criando propostas de 

organização de rotinas da alfabetização na perspectiva do letramento. 

CRIAR Criar um ambiente alfabetizador, que favoreça a aprendizagem das crianças. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2012a, p. 31). 

 

Os objetivos apresentados acima foram organizados em um quadro, 

priorizando uma melhor visualização das capacidades que o professor deve 

desenvolver ao longo do programa. São abordados durante a formação dos 

alfabetizadores. Destaca-se que o PNAIC sugere que sejam apresentados e 

trabalhados com os professores de forma espiral, ou seja, que possibilite retomar 

discussões das unidades anteriores, esperando avanços nas reflexões.  

O Quadro 6, ou seja, os objetivos apresentados pelo PNAIC, nos leva a 

pensar que os professores alfabetizadores devem aprimorar competências 

relacionadas à compreensão, dando a impressão de que eles não estavam 

preparados para desenvolverem tal função. Assim, o programa propôs um 

trabalho voltado para o aprofundamento teórico dos professores, desejando que 

estes dominassem o que é posto no currículo dos anos iniciais, para que assim 

desenvolvam atividades com seus alunos na perspectiva do letramento, não 

deixando de refletir sobre as propostas, que devem ser adaptadas à sua realidade, 

possibilitando avanços no processo de alfabetização.  

Outro objetivo em destaque é conhecer, que aqui deseja despertar a 

curiosidade do professor para a prática do lúdico. O PNAIC distribuiu diversos 

jogos e obras literárias para as instituições escolares. Mas se o professor não 

perceber a importância do uso desses materiais, ou não os conhecer, eles 

provavelmente não serão incluídos em seus planejamentos, sendo, então, 

necessários momentos de apreciação destes nas formações. 

Objetivos como analisar, planejar e criar, que nos remetem a ações do 

professor, são de extrema necessidade no cotidiano dos educadores, pois uma 

melhor organização do tempo e propostas adequadas e prazerosas para os alunos 

deixarão o processo de aprendizagem mais coerente e significativo. Não se deve 
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esquecer que é durante o planejamento que o professor irá pensar, analisar e criar 

estratégias para suas aulas. Assim, trata-se de um momento voltado para a 

reflexão da sua prática pedagógica.  

Em complemento, um estudo realizado por Garcia e Cichocki (2016) 

apresentou uma análise de conteúdo dos objetivos da formação proposta pelo 

PNAIC. Nesse estudo, os autores sugerem que a proposta do PNAIC expressa a 

suposta necessidade de que a formação do professor alfabetizador tenha por base 

um fortalecimento teórico. Eles escrevem: 

O tecido textual dos objetivos afirma uma intenção formativa que coloca ao 

centro a necessidade de “conhecer”, “compreender” “entender” e “analisar”. 

Tais são ações mais destacadas e que correspondem a habilidades a serem 

desenvolvidas pelos professores. Apenas em segundo plano, com menos 

ênfase, encontramos um grupo de objetivos que destacam as ações de 

“planejar”, “criar” e “construir”. (GARCIA; CICHOCKI, 2016, p. 9)  

 

Na perspectiva acima, o foco da formação dos professores 

alfabetizadores, para o PNAIC, estaria ligado às lacunas teóricas que esses 

profissionais apresentam, advindas de uma formação fragmentada. Isso deixa 

transparecer que os professores, segundo o PNAIC, precisam aprofundar estudos 

teóricos, para terem um domínio que lhes possibilite realizar mudanças 

conscientes em suas práticas pedagógicas. 

Almejando que os objetivos propostos para a formação dos professores 

alfabetizadores sejam atingidos, algumas atividades serão realizadas por eles 

constantemente ao longo dos cursos do PNAIC: 

1. leitura para deleite: leitura de textos literários, com conversa sobre textos 

lidos, incluindo algumas obras de leitura infantil, com o intuito de evidenciar 

a importância desse tipo de atividade; 

2. tarefas de casa e retomada, em cada encontro, do que foi proposto no 

encontro anterior, com socialização das atividades realizadas; 

3. planejamento de atividades a serem realizadas nas aulas seguintes ao 

encontro; 

4. estudo dirigido de textos, para aprofundamento de saberes sobre os 

conteúdos e estratégias didáticas. (BRASIL, 2012a, p. 32). 

 

Além das atividades descritas anteriormente, fazem parte do Programa de 

formação exercícios relacionados a cada unidade abordada. Estes permitem ao 

professor retomar assuntos que já foram apontados, propiciando o 

aprofundamento das reflexões. Entre elas, estratégias como:  

 socialização de memória; 

 vídeo em debate; 
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 análise de situações de sala de aula filmadas ou registradas; 

 análise de atividades de alunos; 

 análise de relatos de rotina, sequências didáticas e de planejamentos de 

aula; 

 análise de recurso didáticos; 

 exposição dialogada; 

 elaboração de instrumentos de avaliação e discussão de seus resultados; 

 avaliação da formação. (BRASIL, 2012a, p. 32) 

 

Sendo o professor o principal protagonista das finalidades do PNAIC, ele 

deverá participar de todo o processo de formação proposto. Além disso, há no 

Programa a sugestão de que, para possibilitar uma continuidade do trabalho com 

os alunos, nos anos iniciais, seria importante manter os mesmos professores 

durante todo o ciclo de alfabetização. Isso iria “garantir condições mais seguras 

de planejamento em longo prazo, sobretudo para lidar com aprendizagens mais 

complexas” (BRASIL, 2012a, p. 12). 

 

3.3.1 Primeira fase do PNAIC: Letramento e Alfabetização 

 

A primeira fase do PNAIC, que marcou a implantação do projeto em 

2013, capacitou 313.599 professores alfabetizadores em Linguagem. A referida 

formação teve carga horária de 120 horas (BRASIL, 2016, p. 3), sendo 

considerado o maior Programa de formação de professores já desenvolvido pelo 

MEC (BRASIL, 2015, p. 21). Durante os encontros foi abordada a temática 

Letramento e Alfabetização. A partir de temas relacionados ao assunto, os 

professores alfabetizadores participaram de atividades de reflexão, que deveriam 

ser focadas na sua prática pedagógica. Nos documentos do Programa de 

formação de professores alfabetizadores encontramos a concepção de 

Alfabetização assumida pelo PNAIC (BRASIL, 2015, p. 21): 

A concepção adotada pelo PNAIC é a alfabetização na perspectiva do 

Letramento. Ou seja, entende-se que é preciso que a criança domine o 

Sistema de Escrita Alfabética, mas que também desenvolva habilidades de 

fazer uso desse sistema em diversas situações comunicativas, com 

autonomia. 

 

Em complemento: 

 
O PNAIC não propõe um método específico, não obstante, apresenta várias 

sugestões metodológicas. Todo o processo de formação está organizado de 
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modo a subsidiar o professor alfabetizador a desenvolver estratégias de 

trabalho que atendam diretamente as necessidades de sua turma e de cada 

aluno em particular, em função do desenvolvimento e domínio da língua 

escrita apresentada por esses alunos, no decorrer do ano letivo. (BRASIL, 

2015, p. 21) 

 

Para aprimorar a prática do professor alfabetizador, os cadernos de 

formação contêm diversas sugestões de atividades didáticas, “situações didáticas, 

sequências didáticas, projetos didáticos” (BRASIL, 2015, p. 21). Lembre-se que 

essas atividades “estão pautadas em trabalhos acadêmicos realizados por 

professores pesquisadores na área da alfabetização e muitas outras sugestões 

estão baseadas em relatos de experiências dos professores alfabetizadores” 

(BRASIL, 2015, p. 22). No entanto, o MEC não tem a intenção de que os 

professores sejam meros repetidores de atividades, mas sim de que sejam capazes 

de criar e adequar as atividades sugeridas de acordo com a sua realidade. 

Pensando no direito que toda criança tem de aprender, o PNAIC, durante 

a formação continuada dos professores alfabetizadores, apresenta 

“encaminhamentos metodológicos que possibilitam o desenvolvimento dos 

direitos de aprendizagem dentro do ciclo de alfabetização” (BRASIL, 2015, p. 

22). O professor deve organizar sua prática pedagógica de maneira a tornar o 

ensino mais individualizado e respeitar o processo de desenvolvimento de cada 

criança. Almejando mudanças, “o processo de formação foi organizado de modo 

a subsidiar o professor alfabetizador a desenvolver estratégias de trabalho que 

atendam diretamente às necessidades de sua turma e de cada aluno” (BRASIL, 

2015, p. 23). 

Para embasar os conteúdos abordados com os professores, os tutores 

tiveram à sua disposição um material impresso
26

. Para melhor entendimento do 

que foi trabalhado com os alfabetizadores durante as formações, segue, em anexo 

(QUADRO 1) com o número da unidade, tema geral dessas e subtemas 

abordados durante os encontros na primeira fase do PNAIC. Nessa fase, os 

objetivos de cada caderno da formação são os mesmos para todos os anos. 

Porém, os professores de cada fase do ciclo de alfabetização tiveram contato com 

                                                           
26

 O material entregue aos professores são „apostilas‟ que apresentam o conteúdo que deve ser trabalhado 

com eles durante a formação. 
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temas adequados à faixa etária dos alunos, o que nos é mostrado na Figura 7, a 

qual contempla a temática de Letramento e Alfabetização. 

 

FIGURA 7 – CADERNOS DE FORMAÇÃO LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Cadernos do PNAIC
27
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 Os dados foram coletados nos cadernos de formação do PNAIC: (BRASIL, 2012a, 2012b, 2012c, 

2012d, 2012e, 2012f, 2012g, 2012h, 2012i, 2012j, 2012k, 2012l, 2012m, 2012n, 2012o, 2012p, 2012q, 

2012r, 2012s, 2012t, 2012u, 2012v, 2012w, 2012x, 2012y).  
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Ao analisar o Caderno 1, Unidade 1, é possível verificar que a formação 

foi iniciada com foco no tema Currículo. Tanto os professores de 1º ano quanto 

os de 2º e 3º anos receberam as mesmas informações sobre a concepção de 

alfabetização do MEC. Nessa Unidade foi abordado o que deve ser trabalhado 

em cada um dos anos do ciclo de alfabetização, como também foram 

apresentadas sugestões de avaliações e de registros do processo de aprendizagem 

dos alunos. O MEC buscou, “de modo compartilhado, refletir sobre alguns 

princípios gerais que consideramos fundamentais para orientar o trabalho docente 

e que se expressam no ensino dos anos iniciais no cotidiano da sala de aula” 

(BRASIL, 2012r, p. 5), na expectativa de transformar a prática do professor. 

Em outro caderno da formação, na Unidade 2, a preocupação do MEC 

voltou-se para o ato de planejar. Durante esta fase, os professores refletiram 

sobre seu trabalho pedagógico, rotina de sala de aula e organização do tempo 

escolar, bem como sobre o uso de materiais didáticos no ciclo de alfabetização. O 

foco reside no trabalho diário do professor alfabetizador. Portanto, o 

planejamento é uma das preocupações do PNAIC, pois é no ato de planejar que o 

professor pensa na sua prática, nos seus alunos e nas possibilidades de mudanças. 

Deve-se ter claro que o PNAIC deseja proporcionar mudanças na prática do 

professor, e por isso essa Unidade é importante para o bom andamento desse 

programa. Ainda com relação a ela, o MEC afirma “que planejar as situações 

didáticas de modo autônomo e consciente, é preciso ter clareza sobre o que se 

quer ensinar e o que os aprendizes pensam sobre o que se pretende ensinar” 

(BRASIL, 2012s, p. 5). Tendo esse discernimento o professor conseguirá pensar 

de forma mais clara sobre os conteúdos e objetivos que deve alcançar com seus 

alunos em processo de alfabetização. 

A Unidade 3 direcionou a formação do professor para um saber mais 

teórico, destacando o sistema de escrita alfabética, como o aluno se apropria, 

percebe o som, bem como desenvolve a escrita. Para o MEC, “o foco maior do 

ensino será o de garantir os processos de consolidação da alfabetização” 

(BRASIL, 2012t, p. 5). Destaca-se que cada ano do ciclo de alfabetização tratou 

das suas especificidades durante o percurso evolutivo das crianças, e assim os 
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professores refletiram sobre a aprendizagem das suas turmas de 1º, 2º ou 3º anos. 

Essa Unidade também apresentou sugestões de atividades que devem ser 

trabalhadas a cada ano do ciclo, lembrando que em todas as unidades as 

sugestões de atividades e leituras estão presentes.  

Na Unidade 4 foi dado especial destaque a uma das concepções do 

PNAIC (4ª concepção), que destaca a importância do brincar durante o processo 

de aprendizagem. Para o MEC, “brincar e aprender andam juntos (...) literatura 

pode ser um elo entre ludicidade e aprendizagem curricular” (BRASIL, 2012u, p. 

5). Então, durante essa fase da formação, foi trabalhado com os professores 

alfabetizadores o lúdico e seu papel na aprendizagem. Essa Unidade também 

abordou o tema interdisciplinaridade ao interligar a área da Linguagem com a da 

Matemática, realçando a importância desse olhar para o processo de 

alfabetização. 

Dando continuidade à formação, na Unidade 5 foram trabalhados os 

gêneros textuais, relacionando-os com o Letramento. O MEC defende que “o 

contato/estudo desses diferentes gêneros possibilita, ao aluno, um conhecimento 

de mundo amplo e favorável à sua construção de conhecimento” (BRASIL, 

2012v, p. 5). Desenvolvendo novas formas de perceber o mundo que o cerca o 

aluno estará mais preparado para interagir com a sociedade. Ao final da Unidade, 

os professores tiveram a possibilidade de ler relatos de experiências de outros 

educadores, porque o PNAIC acredita que os momentos de interação entre os 

professores são de grande valia. Nessa Unidade, as sugestões envolvem 

diferentes gêneros textuais, adequados a cada ano do ciclo de alfabetização. As 

áreas também destacadas, além da Língua Portuguesa, são Ciências e Geografia, 

pois o MEC sugere que “a integração com os diferentes componentes 

curriculares propicia a ampliação das possibilidades de inserção das crianças em 

diferentes espaços sociais de interação” (BRASIL, 2012f, p. 5), como também 

deixa o ensino mais dinâmico, menos estático e descontextualizado com a 

realidade do aluno. 

Na Unidade 6 a atenção foi novamente para o ato de planejar do 

professor. Por isso, foi abordada a organização do trabalho pedagógico, 
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sugerindo que os professores desenvolvam sequências didáticas ou projetos 

pedagógicos, articulando com as demais áreas do conhecimento. Para o MEC, 

“os projetos didáticos e as sequências didáticas apresentam-se potencialmente 

como formas de organização do trabalho pedagógico (...) sobretudo por um viés 

de trabalho interdisciplinar, o que os torna fundamentais” (BRASIL, 2012w, p. 

5), promovendo assim um ensino mais ativo, agradável e contextualizado.   

Quanto à Unidade 7, a preocupação do PNAIC foi abordar a questão das 

diferenças, ou heterogeneidade, que os professores têm presentes em seu 

cotidiano. O MEC informa que o foco dessa Unidade “é o modo como tratar das 

diferenças na perspectiva de promover as aprendizagens, garantindo os direitos 

de aprendizagem a todos” (BRASIL, 2012h, p. 5). Assim, os professores devem 

planejar suas aulas pensando nos direitos de aprendizagem que cada aluno tem; 

ou seja, todos têm os mesmos direitos e devem ser vistos como únicos. Ainda 

sobre a prática do professor, o MEC afirma que há “a necessidade de praticarmos 

um ensino ajustado, que atenda as necessidades dos alunos, para ajudá-los a 

avançar na área de língua” (BRASIL, 2012x, p. 5), para assim conseguirem 

superar as dificuldades relacionadas à aquisição do sistema de escrita alfabética e 

poderem assumir papéis na sociedade com autonomia. Outro componente 

curricular destacado nesta Unidade é o ensino da Arte, o qual deve interagir com 

as demais áreas do conhecimento, não sendo abordado isoladamente.  

Na oitava e última Unidade dessa fase da formação o tema que se 

sobressaiu foi a progressão dos alunos para a próximo ano de alfabetização, 

destacando a reflexão sobre a prática do professor alfabetizador, e a construção 

do conhecimento das crianças em cada uma das fases do ciclo. Além disso, é 

importante reforçar que em todas as Unidades abordadas os professores tiveram 

contato com relatos de experiências de outros alfabetizadores e sugestões de 

atividades para serem adaptadas a sua realidade, bem como sugestões de leitura 

para enriquecer sua formação profissional e como utilizar os materiais 

encaminhados para as escolas.  

Sintetizando, durante essa primeira fase do Programa de formação dos 

alfabetizadores o aprimoramento da prática do professor foi o destaque. Por isso, 
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algumas unidades apresentaram como foco de estudo o planejamento de aulas, 

uma vez que é importante instigar o professor a pensar sobre o processo de 

alfabetização, voltando sua visão para a sua prática, já que é a partir dela que 

conseguirá atingir cada um dos seus alunos. 

No próximo item, será apresentada a segunda fase do programa. Assim, 

serão abordadas as especificidades sobre a formação da área de Matemática. 

 

3.3.2  Segunda fase da formação: Alfabetização Matemática 

 

A segunda fase da formação continuada enfatizou o componente 

curricular Matemática. No entanto, não se deixou de abordar a área da Língua 

Portuguesa. Nessa fase o programa contou com o envolvimento de 311.916 

profissionais alfabetizadores (1º ao 3º anos) em um curso com carga horária de 

160 horas (MEC, 2016, p. 3). A Universidade Federal do Paraná foi convidada a 

participar da elaboração dos cadernos de formação, pois a instituição apresenta 

pesquisas voltadas para a Alfabetização Matemática na perspectiva do 

Letramento. Além desse diferencial, a UFPR também já havia participado do 

Pró-Letramento
28

. 

O material voltado para a formação matemática dos professores 

alfabetizadores apresentou como uma das tarefas (BRASIL, 2015, p. 24): 

[...] ampliar as discussões sobre a alfabetização na perspectiva do letramento 

no que tange a Matemática. Além disso, coube ainda apresentar 

encaminhamentos metodológicos que possibilitassem o desenvolvimento 

destes direitos de aprendizagem dentro do ciclo de alfabetização. 

 

Procurando interferir na prática do professor alfabetizador, os cadernos 

de formação apresentam “uma discussão sobre os princípios fundamentais para o 

trabalho pedagógico com a Matemática, o papel do lúdico e do brincar e a 

necessidade de aproximação com o universo da criança, respeitando seus modos 

de pensar e sua lógica” (BRASIL, 2015, p. 24), resgatando o princípio número 4 

do PNAIC, que enfatiza a importância da ludicidade na aprendizagem. Desse 

modo, é interessante apresentarmos como a alfabetização Matemática é 

                                                           
28

 Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  
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compreendida pelo PNAIC (BRASIL, 2014, p. 5): “a Alfabetização Matemática 

é entendida como um instrumento para a leitura do mundo, uma perspectiva que 

supera a simples decodificação dos números e a resolução das quatro operações 

básicas”. Para melhor entendimento da formação dos professores, a seguir será 

apresentado um esquema com os títulos das unidades trabalhadas com os 

professores, e em anexo um quadro (QUADRO 2) que descreve os conteúdos 

abordados durante essa fase da formação. 

 

FIGURA 8 -  CADERNOS DE FORMAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado dos Cadernos do PNAIC
29

 (BRASIL, 2014). 

 

A segunda fase da formação abordou mais especificamente a área de 

Matemática, não deixando de englobar a área de Língua Portuguesa, como 

informado anteriormente. Nessa fase, como na primeira, foi ressaltado o processo 

                                                           
29

 Os dados foram coletados nos Cadernos de formação do PNAIC: BRASIL 2014a, 2014b, 2014c, 

2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2014h. 
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de planejamento dos professores alfabetizadores, dando continuidade ao trabalho 

desenvolvido com eles sobre este tema. Assim, na primeira Unidade foi dado 

destaque à organização do trabalho pedagógico do professor alfabetizador, pois 

sua prática pedagógica é a maior responsável pela aprendizagem dos alunos. 

Então, para o MEC (BRASIL, 2014b, p. 5), “a elaboração e execução dessas 

práticas requer que se pense em modos de organização do trabalho pedagógico 

que situem o aluno em um ambiente de atividade matemática, possibilitando que 

ele aprenda”. Em complemento foram apresentadas algumas sugestões de como 

os professores devem planejar, enfatizando que a mudança na prática do 

professor é importante para o desenvolvimento educacional e para o sucesso do 

programa de formação. O MEC também defende que o professor deve planejar 

sua prática de forma consciente, almejando um “ambiente de aprendizagem 

pautado no diálogo, nas interações, na comunicação de ideias, na mediação do 

professor e, principalmente, na intencionalidade das aprendizagens” (BRASIL, 

2014b, p. 5), ou seja, que as aulas ocorram em um ambiente que permita a troca 

de conhecimentos e a produção deste.  

Na Unidade 2 o foco foi a construção de noção de número, como ela 

ocorre, como a criança percebe essa construção e como o professor deve abordar 

esse processo de amadurecimento numérico. Para o MEC (BRASIL, 2014c, p. 5), 

o objetivo dessa Unidade “é provocar reflexões sobre a ideia de números e seus 

usos em situações do cotidiano, oferecendo subsídios para práticas pedagógicas”, 

de tal maneira que o professor perceba qual caminho deve percorrer durante suas 

aulas, adaptando as sugestões de atividades a sua realidade educacional.  

Em sequência, na Unidade 3 o foco ainda foi a construção do sistema de 

numeração decimal. O destaque foi o uso dos jogos para a aprendizagem dos 

alunos. Nessa unidade foram apresentados diversos jogos que os professores 

podem e devem utilizar em suas aulas, pois “proporcionam aos alunos as 

possibilidades de ampliação da sua compreensão, ligada também ao contexto de 

práticas sociais” (BRASIL, 2014d, p. 5), manifestando a importância do brincar 

no processo de desenvolvimento dos alunos que estão sendo alfabetizados, bem 
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como realçando que os materiais enviados para as escolas podem fazer a 

diferença no processo de aprendizagem das crianças.  

Na Unidade 4 o destaque foram as resoluções de problemas em sala de 

aula, que devem fazer parte da prática pedagógica, porque “na perspectiva do 

letramento, o trabalho com as operações deve estar imerso desde o primeiro 

momento em situações-problema” (BRASIL, 2014e, p. 5). Sendo essa uma 

sequência das Unidades 2 e 3, no entanto, o foco são os “procedimentos 

operatórios” (BRASIL, 2014e, p. 5), sempre direcionados para o processo de 

Alfabetização Matemática. Quanto à Unidade 5, foi apresentado o tema 

Geometria, informando aos professores quando e o que deve ser trabalhado com 

os alunos no ciclo de alfabetização dessa área do conhecimento. Ainda nessa 

Unidade, a formação apresentou uma ponte com a área de Cartografia, ficando 

claro que o ensino da Matemática vai além de operações matemáticas e de 

problemas desconectados da realidade do aluno. Buscava-se, assim, uma 

aprendizagem mais ampla e interligada com as situações do cotidiano dos alunos 

em processo de alfabetização.  

A Unidade 6 expôs temas relacionados ao trabalho com as grandezas e 

medidas, destacando o conteúdo “valor monetário”. Nesse caderno de formação, 

assim como nos demais, foi oferecido um repertório de sugestões de atividades e 

temas que podem ser trabalhados em sala de aula, informando que o professor 

deve planejar de acordo com sua realidade.  

Em continuidade, na Unidade 7 a atenção foi voltada ao conteúdo 

Educação Estatística. Desse modo, discorreu questões sobre o tema com o intuito 

de preparar o professor para desenvolver atividades relacionadas à construção e 

interpretação de tabelas, gráficos e quadros, tendo como desejo “inserir a criança 

no universo da investigação” (BRASIL, 2014g, p. 5). Além disso, inseriu 

conteúdos relacionados a análise combinatória e probabilidades, adequando-os 

aos três primeiros anos do ciclo de alfabetização. Essa passagem sugere que o 

ensino de Matemática deveria ser mais amplo, e não apenas focado na resolução 

de operações matemáticas, ou seja, no processo mecânico de resolução de 

“continhas”.  
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Encerrando essa fase da formação, na Unidade 8 foi abordada a 

Matemática relacionada ao cotidiano, com foco nas resoluções de problemas 

direcionados ao dia a dia dos estudantes. Também foi analisado o processo de 

aprendizagem dos alunos quanto às conexões que devem fazer para poder 

usufruir da Matemática na sua vida. Isso pode tornar o ensino dessa área mais 

conectado com a realidade da criança, pois na sociedade “é fácil reconhecer a 

presença e o valor da Matemática e o seu ensino” (BRASIL, 2014h, p. 5), mas é 

importante adequar e voltar o ensino da Matemática para a realidade social dos 

alunos. 

Durante a formação, além dos conteúdos descritos acima, as unidades 

também incluíram sessões denominadas compartilhando e para saber mais. 

Também apresentaram, ao final do encarte, sugestões de leitura, de atividades, de 

vídeos e de sites que pudessem auxiliar o desenvolvimento das aulas e dos alunos 

dos três primeiros anos do ciclo de alfabetização.  

 

3.3.3 Interdisciplinaridade: última fase da formação dos professores  

 

Para o PNAIC, todos os materiais disponibilizados aos professores desde 

a implantação do programa em 2013 privilegiaram a interdisciplinaridade 

(BRASIL, 2015a, p. 24). Então, no ano de 2015, após diversas reuniões com as 

universidades e o MEC, decidiu-se apresentar como assunto da próxima 

formação a interdisciplinaridade, sendo capacitados 302.057  professores (MEC, 

2016, p. 3). Sendo assim, a formação dos professores manteve a discussão em 

torno das especificidades das diferentes áreas, “de forma integrada, abrangendo a 

educação integral das crianças nesse início de processo de escolarização” 

(BRASIL, 2015a). Para o estudo dos professores foi disponibilizado um conjunto 

de 12 cadernos, sendo um Caderno de Apresentação, um Caderno de Princípios 

de Gestão e a Organização do Ciclo de Alfabetização e 10 Cadernos de 

Formação. O MEC esperava que esse material contribuísse “para reflexão das 

práticas e das experiências de cada um dos professores, resultando na 

alfabetização na perspectiva do letramento, nas diversas áreas do conhecimento, 
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de todas as crianças brasileiras” (BRASIL, 2016, p. 9). Os cadernos apresentam 

textos que permitem aprofundamento teórico sobre os temas da formação, 

exposição de experiências de professores alfabetizadores e propostas de 

atividades. 

Para o MEC, essa fase da formação teve como objetivo “ampliar as 

discussões sobre alfabetização na perspectiva do letramento, numa abordagem 

interdisciplinar” (BRASIL, 2015a ). Para isso, na visão do MEC, os professores 

devem modificar suas práticas, pensar de forma integrada e garantir o direito de 

aprendizagem dos alunos do primeiro ciclo de alfabetização. Na Figura 9 é 

possível ter uma visão ampla sobre os conteúdos abordados com os professores 

durante essa fase da formação. Observe abaixo: 

 

FIGURA 9 -  CADERNOS DE FORMAÇÃO: INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado dos Cadernos do PNAIC
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Na Unidade 1 foi retomado o tema “currículo”, pois o MEC (BRASIL, 

2015b, p. 7) acredita que os professores, ao refletirem sobre o que ensinar, como 

ensinar e por que ensinar, mostram-se preocupados com essas questões, pois 

julgam que suas decisões interferem no desenvolvimento dos estudantes. Além 

desses temas, também foram discutidos nessa Unidade “modos de organização 

escolar sob a égide não só das orientações legais, mas principalmente no 

movimento que o cotidiano faz ao organizar os saberes e habilidades necessárias 

para a vida na sociedade” (BRASIL, 2015b. p. 7). Em virtude das preocupações 

ressaltadas, o MEC inseriu novamente os temas currículo, ciclo, avaliação e 

avaliação inclusiva, acreditando que estaria auxiliando os professores nas 

tomadas de decisões, mas também almejando uma reflexão sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, e que com isso voltassem o olhar 

para a didática. Assim, permitiria que os professores refletissem e aprimorassem 

ações que auxiliem o desenvolvimento de todos os alunos, pois todos têm direito 

de aprender.  

Já na Unidade 2 foi levado em consideração o tema “a criança no ciclo 

de alfabetização” (BRASIL, 2015c, p. 7). Então, mais uma vez foi destacado com 

os professores o Eixo 4 que sustenta o PNAIC, ou seja, a ludicidade no processo 

de alfabetização, que para o MEC está relacionado ao direito de ser criança. 

Assim, o aluno do ciclo de alfabetização deve ser assistido enquanto criança. 

Portanto, os professores e o ambiente escolar devem preservar “suas identidades 

sociais e suas necessidades de aprender de forma lúdica e contextualizada” 

(BRASIL, 2015c, p. 7). Dessa maneira, a Unidade pretendeu auxiliar e embasar a 

prática do professor alfabetizador, de modo a garantir o direito de aprender da 

criança, destacando a aprendizagem lúdica como um dos seus direitos.  

A Unidade 3 novamente trabalhou com o tema “currículo”, mostrando 

sua importância no processo de aprendizagem. Entretanto, fez referência ao 

currículo interdisciplinar. O MEC afirmou que trabalhar de forma interdisciplinar 

exige dos professores “a saída de sua zona de conforto na tentativa de articular as 

áreas de ensino” (BRASIL, 2015d, p. 7), pois estes estão acostumados com o 
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ensino conteudista e fragmentado. Mas com essa Unidade foram realizadas 

discussões que levaram à reflexão sobre a necessidade de se desenvolver um 

trabalho baseado na interdisciplinaridade, levando em conta que o processo de 

alfabetização transpassa a barreira dos símbolos gráficos, pois alfabetizar é letrar. 

“Assim, um trabalho interdisciplinar pode favorecer a compreensão da 

complexidade do conhecimento, favorecendo a formação mais crítica da criança” 

(BRASIL, 2015d, p. 7). 

Na etapa seguinte de formação, a Unidade 4, o foco foi a organização do 

trabalho pedagógico, que já foi centro de interesse nas outras fases da formação. 

Esse tema foi tratado diversas vezes, pois o MEC acredita que os professores 

devem ter claros alguns aspectos que são importantes para o processo de 

alfabetização, tais como: 

- o que entendemos por ensinar e aprender; 

- que concepções de ensino e de aprendizagem norteiam nossas práticas e a 

organização das atividades escolares; 

- que sujeitos queremos formar; 

- que recursos didáticos podem favorecer a compreensão de determinados 

conceitos escolares e a apropriação dos conhecimentos pelos estudantes; 

- que livros didáticos e demais materiais de apoio podem ser utilizados e de 

que modos podem ser utilizados; 

- qual a intencionalidade pedagógica presente na seleção de cada um dos 

recursos disponíveis, dentre tantos outros aspectos. (BRASIL, 2015e, p. 7) 

 

Nessa Unidade, também, foram aprofundadas questões sobre o 

planejamento pedagógico e materiais didáticos que foram disponibilizados para 

as escolas pelo PNLD. Assim, os professores tiveram a oportunidade de 

relacionar os aspectos citados anteriormente com as possíveis estratégias de 

ensino. 

Quanto à Unidade 5, foi dada especial atenção à produção do 

desenvolvimento da oralidade, da escrita e da leitura, em diferentes espaços, 

levando os professores a perceber que devem aprimorar suas práticas, utilizando 

abordagens de alfabetização diversificadas e não propondo apenas treinos 

motores, já que o esperado durante o processo de alfabetização é que os alunos 

tenham maior contato com atividades “enunciativas, que privilegiam a reflexão e 

a inserção do aprendiz nas práticas sociais que a escrita se faz presente” 

(BRASIL, 2015f, p. 7). Essa passagem sugere que os professores alfabetizadores 
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devem ter clareza quanto à concepção de alfabetização na perspectiva do 

letramento, implicando mudanças em suas práticas. Essa Unidade também 

comentou a importância de se desenvolver o hábito de leitura no cotidiano da 

criança, auxiliando no processo de alfabetização e apropriação dos 

conhecimentos para a vida. 

A etapa seguinte, a Unidade 6, trabalhou com os professores questões 

relacionadas a Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, com a intenção de que 

estes percebessem que as artes podem ser aliadas no processo de aprendizagem. 

Para aguçar essa percepção, os professores refletiram sobre a indagação “Por que 

ensinar Arte no ciclo de alfabetização?” (BRASIL, 2015g, p. 7), declarando que 

as atividades devem ser contextualizadas e interdisciplinares e julgando relevante 

unir movimentos do corpo ao processo de alfabetização. 

Na Unidade 7 a área de Matemática voltou a ser o foco, pois se desejava 

que o professor a explorasse mais durante o processo de alfabetização, vendo que 

é possível integrar a Matemática aos demais conhecimentos. O MEC sugere em 

seu documento que “além de propiciar uma forma de compreensão da realidade, 

também pode ser a base para o desenvolvimento de alguns aspectos dos 

conhecimentos em outros campos do saber” (BRASIL, 2015h, p. 5), 

evidenciando a importância de o professor trabalhar essa área do conhecimento 

durante o processo de alfabetização e vendo como importante aprofundar a 

questão do trabalho pedagógico do professor, ou seja, “encaminhando ações 

didáticas que integram diferentes áreas de conhecimento por meio de ensino de 

conceitos matemáticos” (BRASIL, 2015h, p. 5), em referência à relevância de 

suas ações em sala de aula.  

Na Unidade 8 as discussões propostas foram voltadas para as Ciências da 

Natureza. Para isso, a formação dos alfabetizadores problematizou (BRASIL, 

2015i, p. 6 ):  

- os significados de Alfabetização Científica; 

- a prática de professores no ensino de Ciências Naturais no Ciclo de 

Alfabetização; 

- a caracterização do “fazer CIÊNCIA”, seu percurso histórico e sua 

importância nos diferentes espaços de educação; 

- a experimentação como forma de conhecer e fazer Ciência; 

- as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade; 
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- as diferentes linguagens na Alfabetização Científica. 

 

É importante para essa área do conhecimento desenvolver um ensino 

mais dinâmico, lúdico e contextualizado. O documento citado acima sugere que, 

assim, as aulas se transformariam em momentos prazerosos e ricos, 

possibilitando a interação com o conhecimento. Para tal fim, o professor deve 

planejar uma ação pedagógica pensando na realidade dos alunos, buscando a 

participação coletiva. Desse modo, deve proporcionar experimentos, 

levantamento de hipóteses, propor investigações, com um ensino que possibilite 

ao aluno o pensar criticamente, o problematizar e o fundamentar, ou seja, ser 

autor do seu conhecimento, e não mero coadjuvante.  

Na próxima Unidade, a 9, foram aprofundadas questões relevantes para 

as áreas do ensino da História e da Geografia, que representam as Ciências 

Humanos no currículo, e proporcionam aos estudantes um maior entendimento 

do mundo social. Pensando nesse aluno, o MEC acredita que o ensino da História 

deve ser “norteado pela constituição das identidades do sujeito e do pensar 

historicamente e na Geografia pela compreensão do espaço socialmente 

construído e sua relação com a natureza e as culturas” (BRASIL, 2015j, p. 6). 

Assim, a prática do professor novamente foi um dos destaques, pois ela tem a 

finalidade de “auxiliar na construção da identidade individual e social da criança 

(...) como ser histórico que atua no mundo em determinado tempo e espaço” 

(BRASIL, 2015j, p. 6). Partindo dessa afirmação, as estratégias planejadas pelos 

professores devem relacionar o conteúdo abordado com o mundo da criança, 

como também possibilitar a participação dos alunos, tendo-os como 

protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem.  

A Unidade 10, a última, apresentou alguns conteúdos já mencionados em 

outras fases do programa de formação continuada. Para o MEC, “cabe a esse 

caderno a tarefa de sistematizar o que foi realizado e apontar novos horizontes” 

(BRASIL, 2015k, p. 7). Porém, percebe-se que a preocupação voltou-se para a 

inclusão, sendo abordado o currículo inclusivo no processo de alfabetização. 

Aqui também se destacou a importância de preparar o professor para um ensino 

mais problematizador, desejando-se que o professor oportunize momentos de 
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reflexão em suas aulas, que levem os alunos a raciocinar sobre o que está sendo 

tratado. Ainda nessa Unidade, foram apresentadas alternativas de 

acompanhamento pedagógico que os professores poderão utilizar para 

acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os seus alunos. Por 

fim, “ressaltam o que aprendemos nesses três anos de PNAIC” (BRASIL, 2015k, 

p. 7), realizando uma retrospectiva do que foi abordado nas formações com os 

alfabetizadores.  

 

3.4 MATERIAIS ENCAMINHADOS ÀS ESCOLAS  

 

Como citado anteriormente, o Segundo Eixo de atuação do PNAIC 

contempla os materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, 

jogos e tecnologias educacionais, que são voltados para o processo de 

alfabetização. Para o MEC (BRASIL, 1998, p. 43), “Material didático é um 

instrumento de trabalho na sala de aula: informa, cria, induz à reflexão, desperta 

outros interesses, motiva, sintetiza conhecimentos e propicia vivencias culturais. 

Sua aplicabilidade só enriquece a prática docente”. Sendo assim, o documento do 

PNAIC argumenta que os materiais produzidos pelo MEC e distribuídos às 

escolas públicas que aderiram ao PNAIC são essenciais para a promoção de aulas 

diversificadas, bem como sugere que eles propiciam atividades mais prazerosas 

para as crianças em processo de alfabetização, resgatando o interesse dos alunos 

durante as aulas. 

Souza (2007, p. 111) afirma que “recurso didático é todo material 

utilizado para auxílio no ensino–aprendizagem do conteúdo proposto para ser 

aplicado pelo professor a seus alunos”. Então, todo material disponibilizado às 

escolas deve fazer parte do cotidiano de sala de aula, pois os livros e jogos 

devem promover a integração com o conhecimento, bem como a relação entre os 

colegas de turma. Assim, supostamente os materiais, ao serem explorados por 

todos os alunos e professores, proporcionariam momentos de troca, de reflexões, 

de questionamentos, e tornariam a aprendizagem mais significativa e interativa.  



96 

 

 Cabe aqui destacar que as escolas públicas do território brasileiro 

receberam materiais de acordo com as quantidades de turmas de alfabetização 

presentes em cada uma. Os livros didáticos, manuais dos professores e jogos 

distribuídos às escolas foram fornecidos pelo Plano Nacional do Livro Didático – 

PNLD. 

 

3.5 PERCEPÇÕES DO PROFESSOR SOBRE A PROPOSTA E 

IMPLANTAÇÃO DO PNAIC  

 

O PNAIC volta sua atenção para a fase de alfabetização. Um dos seus 

eixos mais importantes é a formação continuada dos professores que atuam com 

crianças do 1º ao 3º anos. Então, é interessante aprofundarmos as informações 

sobre o que esses docentes perceberam quanto à proposta do referido programa. 

Para melhor compreendermos a questão, este item apresentará a percepção de um 

grupo de docentes sobre a implementação do PNAIC.  

Uma pesquisa realizada por Foragi (2013) teve por objetivo conhecer a 

opinião de um grupo de professoras do Ensino Fundamental da rede municipal de 

Alvorada - RS em relação à proposta do PNAIC. Em seu texto, a autora deixa 

evidentes algumas percepções e indagações acerca do programa. Ela mostra que 

as professoras que participaram do processo de formação continuada perceberam 

o PNAIC como uma proposta válida e que valoriza os profissionais da Educação.  

Na pesquisa, as professoras entrevistadas afirmaram que a atenção 

dedicada ao professor alfabetizador não havia sido observada em outras políticas 

educacionais. Esse aspecto, para elas, seria uma forma de valorização 

profissional. No entanto, Foragi (2013) ressalta que esse sentimento não ocorre 

apenas como uma consequência da formação continuada. Ele também se daria 

em decorrência da disposição de materiais, que podem ser utilizados pelos 

professores em suas práticas pedagógicas, bem como do subsídio
31

 financeiro 

que estes recebem para participar do PNAIC.  

                                                           
31

 Todo professor que participar das formações continuadas do PNAIC recebe uma bolsa, um subsídio 

financeiro mensal no valor de duzentos reais, sendo este vinculado à presença nas aulas. Caso isso não 

ocorra, a bolsa é cancelada. 
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Outra questão percebida pelas professoras entrevistadas por Foragi 

(2013) refere-se à possibilidade de uma melhor aproximação entre prática e 

teoria. Além disso, elas também ressaltaram que o PNAIC oferece apoio para 

desenvolverem suas aulas. Para elas, a partir das reflexões realizadas sobre 

alfabetização durante a formação, foi possível modificar suas práticas 

pedagógicas. Desse modo, a formação proporcionada pelo programa teria uma 

relação direta com o trabalho desenvolvido em sala de aula, junto a alunos em 

processo de alfabetização. Elas ainda consideraram importante o oferecimento de 

uma base teórica que faça sentido para as suas práticas, para que possam planejar 

e pensar ações mais eficazes para o processo de alfabetização. 

Outro ponto que as professoras entrevistadas por Foragi (2013) 

destacaram e julgaram ser muito pertinente refere-se ao ato de rever conceitos já 

sabidos e trocar experiências com colegas de profissão. Tais ações seriam muito 

importantes, sobretudo para serem realizadas sistematicamente. Por isso, seria 

fundamental que os professores participassem de experiências de formação 

continuada ao longo da carreira. 

Em sua pesquisa, Foragi (2013) também sugere que o PNAIC, apesar de 

uma iniciativa implantada por uma instância governamental, percebida pelas 

professoras como distante das suas realidades, teria sido bem aceito nas escolas. 

Para a autora, as professoras perceberam que o programa contribui positivamente 

para o trabalho pedagógico na escola. No entanto, sua implementação apresenta 

dificuldades e limitações. Quanto às dificuldades, as professoras entrevistadas 

voltam a percepção para a realidade das comunidades escolares de que fazem 

parte, questionando a padronização do ensino. Elas contrastam a realidade das 

escolas em que atuam com as instituições que serviram como modelo, do 

município de Recife – e destacam que as turmas são formadas por um número 

menor de alunos, além de terem um espaço físico apropriado, diferente da 

maioria das escolas brasileiras. Por isso, argumentam que não se pode almejar 

uma mesma estrutura, condições e abordagem às realidades de todas as escolas 

do Brasil, não sendo possível aspirar uma mesma implementação e os mesmos 

resultados com a formação. 
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As professoras entrevistadas por Foragi (2013) também argumentaram 

que só a formação continuada oferecida aos professores alfabetizadores e a 

distribuição de alguns materiais pedagógicos para as escolas não será suficiente 

para alfabetizar todas as crianças. Isso porque a ajuda não consegue suprir todas 

as questões que estão relacionadas ao processo de aprendizagem dos alunos. Para 

elas, além desses fatores, o desenvolvimento dos alunos também está relacionado 

à estrutura física das escolas, à quantidade de alunos por sala de aula, a fatores 

econômicos, sociais e culturais da comunidade escolar, entre outros.   

Na pesquisa de Foragi (2013), as professores também destacaram que 

algumas esferas da sociedade parecem estar realmente envolvidas com a 

aprendizagem dos alunos, pois estão trabalhando efetivamente para o objetivo do 

PNAIC acontecer ou para que pelo menos chegue próximo de ser realizado. No 

entanto, para as professoras, as famílias dos alunos precisam ser mais 

comprometidas e fazer parte do pacto em prol da educação brasileira. As 

professoras entrevistadas alegaram falta de compromisso da família em relação à 

educação dos filhos, e esse fator estaria comprometendo o trabalho da escola. Por 

isso, a parceria entre escola e família seria algo supostamente fundamental para o 

sucesso do PNAIC (FORAGI, 2013). Isto posto, as professoras pesquisadas por 

Foragi (2013) consideraram necessária uma mudança conjunta entre diversos 

segmentos sociais – educação, saúde e família – para que se possa avançar a 

educação brasileira. 
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4   PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa apresenta natureza qualitativa e se caracteriza como 

exploratória e analítica, tendo como foco as práticas pedagógicas implementadas 

por professores alfabetizadores do município de São José dos Pinhais, Paraná, 

após passarem por formação do PNAIC, entre os anos de 2013 e 2016. Para seu 

desenvolvimento, inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura que trouxe 

para o diálogo diferentes autores pertinentes ao tema, utilizados para construir 

um quadro referencial que permitiu interpretar o conceito de inovação. Essa 

revisão teórica também forneceu uma perspectiva quanto ao que já é conhecido 

sobre a percepção dos professores brasileiros em relação à proposta do PNAIC, 

bem como uma visão atual sobre questões ligadas à formação continuada de 

professores alfabetizadores. Outra parte da pesquisa envolve um levantamento de 

dados, em campo, junto a professores, que serão analisados de acordo com o 

método de Análise de Conteúdo, com base em Bardin (2016), que possibilita 

apreciação dos conteúdos das entrevistas sobre o que foi implementado pelos 

professores alfabetizadores em suas práticas pedagógicas.  

De acordo com Deslandes, Gomes e Minayo (2009, p. 21), “a pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares (...) com um nível de realidade 

que não pode ou não deveria ser quantificado”. Os autores também afirmam que 

esse tipo de pesquisa “trabalha com o universo dos significados, dos motivos e 

das atividades”. Essa abordagem percebe os indivíduos como seres sociais, que 

participam das mais diversas atividades, nas quais pensam e interpretam suas 

atitudes tendo como referência a realidade em que estão imersos. Além disso, a 

pesquisa qualitativa possibilita ao pesquisador “aprofundar o mundo dos 

significados” (p. 22) dos sujeitos envolvidos. 

Uma investigação que apresenta natureza qualitativa permite ao 

pesquisador obter e responder questões específicas sobre um tema, de forma 

particularmente adequada à natureza do objeto de investigação. Por meio dessa 

abordagem podemos obter dados diretamente, junto a sujeitos e contextos, de um 

modo que não seria viável por intermédio de uma pesquisa de natureza 
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quantitativa. Além disso, essa abordagem permite ao pesquisador interpretar e 

compreender os dados coletados de maneira minuciosa e articulada ao objeto de 

pesquisa. Como escrevem Deslandes, Gomes e Minayo (2009, p. 22), a pesquisa 

qualitativa torna possível obter e aprofundar o conhecimento acerca de modos de 

percepções e do processo de significação de um grupo de sujeitos, tal como entre 

professores, em relação a uma experiência formativa e seus desdobramentos na 

escola. 

Deslandes, Gomes e Minayo (2009, p. 26) ainda sugerem que a pesquisa 

qualitativa deve ser desenvolvida em três etapas: 

1. fase exploratória; 

2. trabalho de campo; 

3. análise e tratamento do material empírico e documental. 

 

A etapa denominada fase exploratória é aquela durante a qual o 

pesquisador deve dedicar-se à elaboração do projeto de pesquisa, ou seja, deve 

planejar como acontecerá sua ação em campo, explicando como a coleta de 

dados será desenvolvida. 

Já a segunda etapa, como afirmado pelos autores anteriormente citados, é 

responsável pela “prática empírica” (DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2009, 

p. 26), ou seja, transportará o que foi elaborado teoricamente na primeira etapa 

para a prática. Portanto, é nessa fase que o pesquisador irá realizar observações, 

entrevistas e questionários. É considerada uma das principais fases do trabalho 

do pesquisador, pois é durante ela que ele irá entrar em contato com o real, que 

posteriormente confrontará com a teoria educacional condizente com seu objeto. 

Por fim, na última etapa, análise e tratamento do material empírico e 

documental, o pesquisador irá “compreender, interpretar os dados empíricos, 

articulá-los com a teoria” (DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2009, p. 27). 

Para isso, são necessários ao pesquisador três procedimentos: ordenação dos 

dados, classificação dos dados e análise propriamente dita. Essa última fase é 

fundamental para a pesquisa, pois durante esse momento o pesquisador irá 

analisar os sujeitos que são seu foco de respostas para sua questão, ou, ainda, irá 

refletir e articular dados à teoria pertinente. Sendo assim: 
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Análise qualitativa não é uma mera classificação de opinião dos informantes, 

é muito mais. É a descoberta de seus códigos sociais a partir das falas, 

símbolos e observações. A busca da compreensão e da interpretação à luz da 

teoria aporta uma contribuição singular e contextualizada do pesquisador. 

(DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2009, p. 27)  

  

Então, o pesquisador deve mergulhar nos conteúdos das entrevistas, nas 

falas dos participantes e, com o auxílio das categorias que vão sendo elaboradas, 

tem acesso aos significados nelas contidos. A partir dessa leitura interpretativa 

será possível responder às questões propostas na pesquisa. 

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 41), a pesquisa que utiliza a abordagem 

qualitativa apresenta algumas características. No entanto, deixam claro que não é 

uma obrigatoriedade todas as pesquisas apresentarem cada uma delas, pois 

podem utilizar uma ou outra: 

1. Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; 

2. A investigação qualitativa é descritiva; 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; 

4. Os investigadores tendem a analisar seus dados de forma indutiva; 

5. O significado tem importância vital na abordagem qualitativa. 

 

A primeira característica apontada pelos autores sugere que é a partir da 

interação com o meio investigado que irão surgir indagações e questionamentos 

sobre o que está sob investigação, sendo usual os investigadores qualitativos 

frequentarem “os locais de estudo porque se preocupam com o contexto” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48), pois “as ações podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência” 

(p. 48). Para o pesquisador que opta por uma investigação qualitativa, é relevante 

o contato com o sujeito em seu meio, pois acresce significado à sua interpretação, 

evitando “divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto” (p. 48). É 

fundamental, durante o processo da pesquisa, como afirmam Deslandes, Gomes e 

Minayo (2009, p. 48), que os investigadores assumam que “o comportamento 

humano é significativamente influenciado pelo contexto” em que está inserido. 

Assim, é de suma importância a imersão do pesquisador no ambiente 

investigado, pois isso fornecerá significados importantes para sua pesquisa. 
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A segunda característica abordada, a investigação qualitativa é 

descritiva, ressalta que esta não está baseada em dados estatísticos ou parâmetros 

passíveis de quantificação. Ela parte de dados transcritos, que posteriormente 

serão analisados pelos pesquisadores, destacando a “riqueza, respeitando tanto 

quanto possível a forma em que estes foram registrados ou transcritos” (p. 48), e 

de um modo fiel aos dados coletados. Sendo assim, o pesquisador qualitativo, a 

partir dos dados descritivos que foram registrados durante as observações, 

entrevistas, entre outras técnicas de coleta de dados, “aborda o mundo de forma 

minuciosa” (p. 49), ou seja, dá ênfase aos detalhes fornecidos pelos sujeitos 

pesquisados, pois nos detalhes podem estar presentes significados que ele precisa 

desvendar na sua pesquisa. 

A terceira característica sustenta que os investigadores qualitativos se 

interessam mais por processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos, 

pois têm em si o desejo de saber como aconteceu e o que aconteceu durante 

determinado período ou atividade, ou, ainda, qual foi o caminho traçado pelos 

sujeitos até determinado resultado (acertos, erros, ajustes, crenças modificadas, 

participação, aceitação). 

Quanto à quarta característica, refere-se ao modo indutivo como os 

investigadores tendem a analisar seus dados. Os dados coletados pelos 

pesquisadores não têm a função de afirmar suas hipóteses, mas sim de auxiliar na 

construção do que deseja ser conhecido. Tal como afirmam Deslandes, Gomes e 

Minayo (2009, p. 50), o objeto de pesquisa ganha “forma à medida que se 

recolhe e examinam as partes. O processo de análise dos dados é como um funil: 

as coisas estão abertas de início (...) e vão se tornando mais fechadas e 

específicas no extremo”. Nessa abordagem, os pesquisadores vão aos poucos 

percebendo o que é pertinente para sua pesquisa e discernindo o que se apresenta 

relevante para responder as questões elencadas para seu estudo. 

E, por fim, a quinta característica sugerida pelos autores, o significado 

tem importância vital na abordagem qualitativa. Como já comentado 

anteriormente, o pesquisador qualitativo se relaciona com os significados, pois 

“estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” 
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(DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2009, p. 50). No caso desta pesquisa, nos 

interessa saber, por exemplo, o que levou os professores alfabetizadores 

selecionados a implementarem práticas inovadoras em suas salas de aula.  

Os pesquisadores qualitativos podem utilizar diferentes estratégias de 

investigação, como entrevistas, gravações de vídeos, rascunhos de observações. 

Mas, indiferente do material que possuem, eles “refletem uma preocupação com 

o registro (...) rigoroso” (p. 51), como também, durante a coleta de dados, 

procuram questionar os sujeitos pesquisados, pois têm como foco da investigação 

identificar como estes “experimentam, o modo como eles interpretam as suas 

experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em que 

vivem” (PSATHAS
32

, 1973 apud DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2009, p. 

51). 

 

4.1 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2017, entre os 

meses de setembro e outubro. Para essa etapa da investigação foram elaborados 

um questionário (APÊNDICE A) e um roteiro de entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE B). Para a primeira fase da pesquisa foi aplicado um questionário, 

com o intuito de realizar um primeiro nível de seleção do universo de 

participantes possíveis da entrevista. Para isso, fomos em busca de professores 

que: a) participaram da formação realizada pelo PNAIC (entre 2013 e 2016) no 

município, ou seja, que estiveram presentes durante uma ou mais etapas do curso. 

E, dentre esses sujeitos, foram identificados: b) aqueles que implementaram 

inovações em suas práticas de ensino. Assim, chegamos a um grupo de melhor 

perfil para ser entrevistado. 

O questionário foi encaminhado por malote, via Secretaria de Educação 

do Município de São José dos Pinhais, a todas as escolas municipais que 
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trabalham com turmas de alfabetização (1º ao 3º anos do Ensino Fundamental), 

totalizando 58 escolas. Nas escolas, os questionários foram direcionados aos 

professores com ajuda da coordenação pedagógica e retornaram, via malote, para 

a Secretaria de Educação, 251 questionários preenchidos. Com base na análise 

desses questionários foi realizada a seleção de um grupo de professores que 

atendiam aos critérios da pesquisa. Então, finalmente, realizou-se com estes uma 

entrevista semiestruturada, na instituição em que cada um atuava. 

Para aperfeiçoar o roteiro de entrevista utilizado foi realizado um pré-

teste, com professores que participaram da formação continuada. Porém, esse 

grupo de professores não fez parte da amostra formal da pesquisa, pois eles não 

atuavam no município escolhido como local da investigação. Para Gil (2008, p. 

134), o pré-teste tem como objetivo certificar a clareza e precisão dos termos 

utilizados nas questões, revelando possíveis imperfeições e inadequações na sua 

redação.  

Após ajustes necessários no roteiro passamos a entrevistar os professores 

que atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 3º anos, no 

município de São José dos Pinhais (PR), que fica a 18,6 km da capital, Curitiba, e 

tinha, em 2017, uma população estimada de 307.530 habitantes (IBGE, 2010). 

Em 2017, nas escolas públicas municipais de Ensino Fundamental constavam 

21.592 alunos e 1.220 professores, sendo 1.030 atuantes no Ensino Fundamental 

e 190 no Ensino Pré-escolar (IBGE, 2015)
33

. Desse total de professores, 400 

participaram da formação do PNAIC
34

. No entanto, retornaram para a Secretaria 

de Educação do referido município apenas 251 questionários, sendo os 

indivíduos respondentes definidos, compondo o universo da pesquisa. Após 

análise, foi selecionada desse universo uma amostra de 70 professores, de 31 

escolas, que poderiam participar das entrevistas, pois atendiam aos critérios 

estabelecidos a priori. Finalmente, foram escolhidos 9 professores para essa 

etapa da pesquisa.  

                                                           
33

 Dados disponíveis em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/sao-jose-dos-pinhais/panorama>. Acesso 

em: 03 /03/2018. 
34

 Dados disponíveis em:< http://www.sjp.pr.gov.br/mais-de-400-professores-alfabetizadores-sao-

capacitados-atraves-do-pnaic/>. Acesso em: 20 /05/2016. 
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Os critérios para selecionar as professoras para as entrevistas 

constituíram-se em amostras de diferentes cenários, pois participaram da 

entrevista 9 professoras de 7 escolas diferentes. Uma delas atuava em uma escola 

da região central do município pesquisado, outras 4 em áreas periféricas e 2 na 

área rural de São José dos Pinhais. Respaldou-se em algumas ponderações que 

deveriam guiar a decisão pelo local, indicadas por Richardson (1999, p. 95), 

como a facilidade de comunicação com os sujeitos envolvidos.  

Esta pesquisadora entrou em contato com as gestoras ou coordenadoras 

pedagógicas das instituições de ensino do município, e naquelas em que houve 

concordância dos professores em participar da pesquisa as entrevistas foram 

agendadas. Estas foram realizadas entre os meses de setembro e outubro de 2017, 

na escola e no horário da hora-atividade de cada participante. Ao ouvirmos cada 

professora, fomos percebendo pequenas repetições de conteúdo em suas falas e, 

quando concluímos a nona entrevista, ficou claro que havia se esgotado sua 

diversidade de visões. Assim, as entrevistas foram interrompidas, pois já não 

havia variabilidade no conteúdo das falas das participantes. Além disso, estava 

claro que havíamos obtido uma amostra qualitativa representativa da visão das 

professoras alfabetizadoras sobre as inovações presentes no PNAIC.  

 O grupo de professoras alfabetizadoras selecionado resultou de um 

processo de amostragem intencional por intensidade (PATTON, 1990, p. 170). 

Esse tipo de amostragem origina a triagem de sujeitos qualificados que poderão 

fornecer dados, em virtude da intensidade de suas experiências com o fenômeno 

de interesse da investigação. Por esse ângulo, as entrevistas semiestruturadas 

tiveram o objetivo de identificar implementações nas práticas pedagógicas dessas 

professoras após as formações do PNAIC.  

É importante ressaltar que as professoras entrevistadas deram permissão, 

por escrito, para que a pesquisadora pudesse utilizar o conteúdo das suas falas 

neste trabalho (APÊNDIDE C). Essa autorização foi concedida através de 

assinatura de um documento denominado termo de consentimento, no qual as 

professoras autorizaram que as informações da entrevista fossem analisadas e 
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que pudessem ser posteriormente incluídas no texto da pesquisa, desde que 

houvesse sigilo sobre suas identidades e local de trabalho.  

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Desse modo, 

foi possível realizar uma leitura e análise do seu conteúdo, a fim de procedermos 

ao estudo da percepção das entrevistadas em relação ao PNAIC, atendendo ao 

objetivo desta pesquisa. As entrevistas, portanto, foram fundamentais para a 

realização desta investigação. Tal como sugerem Deslandes, Gomes e Minayo 

(2009, p. 65): 

A entrevista como fonte de informação pode nos fornecer dados secundários 

de duas naturezas: (a) os primeiros dizem respeito a fatos que o pesquisador 

poderia conseguir por meio de outras fontes como censos, estatísticas, 

registros civis, documentos, atestados de óbitos e outros; (b) os segundos que 

são objetos principais de investigação qualitativa - referem-se a informações 

diretamente construídas no diálogo com o indivíduo entrevistado e tratam da 

reflexão do próprio sujeito sobre  a realidade que vivencia.  

 

Com base no que sugerem os autores acima, além de obter conteúdos 

relevantes na fala dos entrevistados durante o processo da entrevista, o 

investigador poderá perceber e ter acesso a outros elementos e informações 

pertinentes à pesquisa, além do esperado, os quais poderão apontar ou revelar 

fatos e aspectos do contexto relativo à pesquisa e ao que o pesquisador está 

buscando. 

 

4.1.1 O perfil dos participantes da pesquisa 

 

A amostra obtida por uma seleção intencional, segundo critério de 

intensidade, resultou em um grupo de sujeitos compostos por 9 professoras 

alfabetizadoras, sendo 7 escolas distintas. 

O Quadro 1 apresenta o perfil individual das 9 professoras que 

responderam ao questionário e, posteriormente, foram entrevistadas, ilustrando a 

fase em que cada uma participou da formação continuada proposta pelo PNAIC. 

A indicação numérica utilizada no quadro servirá como referência para 

as identificações das professoras e suas respostas às questões na construção da 

análise e interpretação do conteúdo dos dados, com a intenção de garantir o sigilo 
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de suas identidades, cabendo ressaltar que essa foi uma das condições 

asseguradas a elas antes de fornecerem as entrevistas (APÊNDICE C). 

  

QUADRO 7 – PARTICIPAÇÃO NO PNAIC DAS PROFESSORAS ENTREVISTADAS 

PROFESSORA FASE DO PNAIC EM QUE PARTICIPOU 

P1 Matemática 

Interdisciplinaridade 

P2 Matemática 

Interdisciplinaridade 

P3 Matemática 

Interdisciplinaridade 

P4 Matemática 

Interdisciplinaridade 

P5 Interdisciplinaridade 

P6 Matemática 

Interdisciplinaridade 

P7 Português 

Matemática 

Interdisciplinaridade 

P8 Português 

Matemática 

Interdisciplinaridade 

P9 Português 

Matemática 

Interdisciplinaridade 

Fonte: dados organizados pela autora (2017). 

 

4.2  ANÁLISE DOS DADOS 

  

As informações obtidas por meio das entrevistas semiestruturadas foram 

examinadas a partir do método de Análise de Conteúdo, baseado na obra de 

Bardin (2016), que possibilitou a interpretação das visões fornecidas pelos 
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sujeitos participantes da investigação. Como sugere Bardin (2016), essa 

abordagem provoca o investigador, fazendo surgir neste a “atração pelo 

desconhecido, o latente, o não aparente, o potencial de inédito”, levando-o a ir 

além do que foi dito, pois busca por significados nas mensagens. Bardin (2016, p. 

42) define a Análise de Conteúdo como “uma técnica de investigação que através 

de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”.  

Desse modo, a Análise de Conteúdo é um método que compreende um 

conjunto de técnicas, que proporciona a compreensão não só do que foi 

mencionado pelos entrevistados, mas também explora significados latentes em 

suas falas, expressos nas entrelinhas do conteúdo das entrevistas. Para Bardin 

(2016, p. 20), “por detrás do discurso aparente geralmente simbólico e 

polissêmico esconde-se um sentido que convém desvendar”. Ela propõe que a 

análise de conteúdo deve ser organizada da seguinte forma (p. 125): pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. 

Na pré-análise, definida como “fase da organização” (BARDIN, 2016, p. 

125), o pesquisador irá planejar e sistematizar seu pensamento para que planeje 

as etapas da análise. Em complemento, a autora sugere que a pré-análise tem as 

seguintes incumbências: a escolha dos documentos que serão analisados e a 

elaboração das hipóteses e dos objetivos, bem como a concepção de indicadores 

que irão fundamentar a interpretação final. Bardin também informa que esses 

fatores não necessariamente precisam seguir essa ordem. No entanto, estão em 

contínuo contato, pois um depende do outro. A pré-análise é desenvolvida a 

partir das seguintes ações (BARDIN, 2016, p. 125-131): 

a) Leitura flutuante – que compreende o primeiro contato que o pesquisador 

tem com o material de análise. 

b) Escolha dos documentos – deve ser realizada levando em consideração os 

objetivos propostos pela pesquisa. A partir disso o material mais 

pertinente para responder as indagações do estudo será selecionado. Para 

isso, deve levar em consideração:  
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 Exaustividade: não se pode excluir um material sem que seja 

possível justificar essa escolha.  

 Representatividade: parte de uma amostra, que deve ser de 

qualidade, pois irá representar a generalidade. 

 Homogeneidade: aplica-se aos critérios de escolha, que devem ser 

definidos, ou seja, precisos. 

 Pertinência: os materiais selecionados devem ser pertinentes e se 

relacionar com os objetivos da pesquisa. 

c) Formulação das hipóteses e dos objetivos – isso envolve apontar o que se 

deseja verificar acerca de um assunto. Expresso como suposição inicial.  

Nesse momento o pesquisador deve questionar suas suposições, pensando 

e refletindo sobre uma ou mais possibilidades. Para Bardin (2016, p. 130), 

essa etapa da pesquisa “consiste, muitas vezes, em explicitar e precisar – 

e, por conseguinte, em dominar – dimensões de direções de análise”. 

Quanto aos objetivos, têm relação com o propósito do estudo, ou ainda 

com qual será seu aproveitamento para a sociedade. 

d) Referenciação dos índices e elaboração de indicadores – nessa etapa, do 

conteúdo das entrevistas resultam índices, ou mensagens, que a análise 

explicitará. Após a escolha dos índices, passa-se a formular indicadores, 

que destacam significados nos conteúdos. Para consolidar esses 

indicadores retomamos o conteúdo do material selecionado e verificamos 

se eles são consistentemente representativos. 

e) Preparação do material – nessa etapa organizamos todo o material a ser 

analisado. Para isso, as entrevistas foram transcritas na íntegra e de tal 

modo organizadas para tornar visível o acesso aos conteúdos relativos às 

questões consideradas na pesquisa.  

 

Após a fase da pré-análise, o pesquisador passará para a fase 

denominada de exploração do material. Para Bardin (p. 131), “essa fase, longa e 

fastidiosa, consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição 
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ou enumeração”. Dessa forma, o pesquisador irá destacar, a partir dos seus 

objetivos, as falas mais pertinentes para sua investigação. 

Finalmente, o pesquisador iniciará a fase do tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. Assim, poderá elaborar quadros e outras representações 

que informem com clareza e objetividade as descobertas realizadas. Essa 

compilação dos dados será parte do processo de interpretação, sendo possível 

obter revelações extraordinárias a respeito do objeto de pesquisa.  

Dessa maneira, desejando responder aos questionamentos deste estudo, 

que pretende identificar práticas pedagógicas implementadas por um grupo de 

professores alfabetizadores que participaram da formação do PNAIC, 

elaboramos, com base na Análise de Conteúdo das entrevistas, um conjunto de 

categorias de análise. São elas: 

- “Modificar o pensamento docente”. 

- “Estratégias de ensino”. 

- “Forma de pensar”. 

Com base nessas 3 categorias, iremos analisar a visão dos professores 

que atenderam à formação do PNAIC, particularmente em relação às inovações 

percebidas nessa proposta. Isso será feito na próxima sessão, que destaca a 

análise interpretativa dos conteúdos das entrevistas, mediada pelas categorias 

citadas, bem como com o suporte do referencial teórico.  

 

4.1.3 Análise do conteúdo das entrevistas  

 

Os dados apresentados a seguir foram obtidos por meio das entrevistas 

realizadas no segundo semestre de 2017, entre os meses de setembro e outubro, 

com 9 (nove) professoras alfabetizadoras da rede municipal de São José dos 

Pinhais. 

O processo de Análise de Conteúdo foi utilizado desde a primeira etapa 

nesta pesquisa exploratória, percorrendo o seguinte caminho: depois de 

encerradas as entrevistas, realizamos o processo de transcrição do áudio obtido. 

Em seguida, foi realizada uma leitura flutuante do material transcrito, a qual é 
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denominada pré-análise, como comentado na sessão anterior, com o objetivo de 

se familiarizar com o pensamento das professoras entrevistadas na sua amplitude 

e preparar o material que foi analisado. Nessa fase de leitura flutuante os 

documentos a serem analisados já estavam selecionados. Posteriormente foi 

dedicada especial atenção para interpretar o que foi dito claramente pelas 

professoras, mas também o que estava nas entrelinhas.  

Em seguida, foram grifadas no texto transcrito as passagens que melhor 

respondiam as perguntas feitas durante as entrevistas. Com elas, foi elaborado 

um quadro para facilitar a visualização das respostas de cada pergunta, deixando 

mais aparente o que deveria ser aprofundado e analisado.  

Após essa organização, na sequência, foi dada especial atenção a cada 

relato das professoras, tendo como objetivo perceber o que cada uma pensava 

sobre as questões feitas durante a entrevista, etapa que se dedicou à aplicação do 

método, a qual envolveu a exploração do material. Depois, foram identificados, 

nas respostas, os conteúdos com significados correspondentes ao pensamento dos 

entrevistados, ou seja, procedeu-se à codificação e categorização do material. 

Para isso, foi anexada uma nova coluna ao lado da já existente. Nela foram 

destacadas apenas palavras-chave que se relacionavam, se complementavam, e 

que refletiam conteúdos ligados ao pensamento das entrevistadas. A composição 

dos índices seguiu a ordem das respostas obtidas nas entrevistas. Ao analisarmos 

9 diferentes sujeitos, as categorias criadas constituem a síntese dos conteúdos das 

vozes dos entrevistados, sendo que as categorias elaboradas durante o processo 

de análise do conteúdo se interligam no decorrer do texto. 

A partir dos dados coletados, foi elaborada a Tabela 1, a qual reflete a 

real participação de 9 professoras do município de São José dos Pinhais, no 

primeiro ciclo de formação do referido Programa, e das demais que responderam 

ao questionário. Lembre-se que o total de questionários encaminhados à 

Secretaria de Educação do referido município foi de 251.  
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TABELA 1 – FASES E ANOS DE PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO 

FASES DA FORMAÇÃO Participação das 

professoras entrevistadas 

Participação das 

professoras do Município 

2013 -  Língua Portuguesa 5 152 

2014 – Matemática 9 174 

2015 – Interdisciplinaridade 8 144 

2016 – Interdisciplinaridade 7 86 

Fonte: Dados organizados pela autora (2017). 

 

Ao observar os dados acima, recorremos ao caderno de apresentação 

(BRASIL, 2015, p. 19), no qual o MEC expõe: “reconhecemos a formação 

continuada de professores como uma das vias principais de acesso à melhoria da 

qualidade de ensino. Estamos falando de uma mudança processual, por isso, os 

impactos também serão processuais”. Se o órgão acredita em processo 

educacional também deveria permitir que todos os professores da rede municipal 

pudessem frequentar os encontros do PNAIC. Mas não é o que acontece, pois 

apenas professores regentes do 1º, 2º e 3º anos têm a chance de avançarem suas 

práticas por meio dessa formação. Como exposto no caderno de apresentação 

(2015, p. 44), professor alfabetizador é aquele que exerce função de docente nas 

turmas de 1º, 2º e 3º anos e deve estar cadastrado no Censo Escolar no ano que 

antecede a formação proposta. 

Portanto, essa delimitação acaba não permitindo a participação de todos 

os professores envolvidos com esses anos, bem como os de 4º e 5º anos que por 

diversas vezes também atuam como alfabetizadores nas suas turmas. 

Como é possível observar na Tabela 1, todas as professoras entrevistadas 

conseguiram participar do segundo ano de atividades do PNAIC, o qual abordou 

a Alfabetização Matemática. No entanto, nos outros anos já não ocorreu da 

mesma maneira. Algumas professoras relataram que não preenchiam os 
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requisitos
35

 para poderem participar, atuavam em outras turmas ou não como 

regentes, ou ainda não faziam parte do Censo Escolar no ano anterior, pois eram 

novas na rede de ensino do município. Essa exclusão acabou dificultando uma 

das recomendações do MEC, que solicita que os professores que participaram da 

formação de Português, a primeira a ser proposta, continuassem com turmas de 

alfabetização, para que desta forma permanecessem no programa nas fases 

seguintes.  

O MEC acredita que, para se ter um trabalho baseado na mesma 

proposta, os professores devem permanecer nos anos iniciais e participar de toda 

a formação do PNAIC, pois só assim será viável “assegurar a continuidade dos 

trabalhos durante esses três primeiros anos de ensino” (2015). Porém, é 

importante ressaltar, e os 4º e 5º anos? Não fazem parte desse processo? Esses 

professores também não deveriam ter uma formação continuada adequada para a 

alfabetização e o letramento? 

Em complemento, também foi delineada a Tabela 2, na qual é possível 

observar de quais fases da formação continuada as professoras participaram. 

 

TABELA 2 – PARTICIPAÇÃO PARCIAL E TOTAL DO PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados organizados pela autora (2017). 

 

Ao analisar os dados das tabelas 1 e 2, é preocupante constatar que o 

programa de formação dos professores alfabetizadores não conseguiu cumprir 

                                                           
35

 Ser professor de escola pública do município onde o curso está sendo ofertado; estar como regente de 

turma de 1º, 2º ou 3º anos ou turma multisseriada que inclui o ciclo de alfabetização do Ensino 

Fundamental; constar no Censo Escolar disponível no momento da composição das turmas.  

PARTICIPAÇÃO QUANTIDADE DE 

PROFESSORAS 

Matemática e 

Interdisciplinaridade (total) 

3 

Matemática e 

Interdisciplinaridade (parcial) 

1 

Português, Matemática e 

Interdisciplinaridade (parcial) 

2 

Português, Matemática e 

Interdisciplinaridade (total) 

3 

TOTAL 9 
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com uma das suas prioridades, já que, a princípio, as professoras deveriam 

participar de todas as fases. Das 9 professoras entrevistadas, apenas 3 

conseguiram participar de todas as etapas. Então, por ser um programa que priva 

alguns profissionais do processo de formação, acabou não atingindo a amplitude 

que almejava. Algumas professoras relataram que o docente do Ensino 

Fundamental I muda constantemente de turmas, o que torna quase impossível 

participar de todas as fases, pois, como já comentado, uma das exigências para 

participar era ser professor regente das turmas de 1º a 3º anos. Assim, para 

cumprir o que foi proposto, o programa deveria ser voltado a todos os 

profissionais desse primeiro nível de escolarização, sendo fundamental que todos 

tenham possibilidade de realizar essa formação, para que assim não haja uma 

descontinuidade na metodologia de trabalho dos professores no Ensino 

Fundamental I. 

Em continuidade, a análise exposta a seguir explora a percepção de um 

grupo de professoras alfabetizadoras sobre as inovações presentes no PNAIC por 

meio de categorias destacadas anteriormente e busca identificar as mudanças 

implementadas nas práticas pedagógicas das professoras.  

A categoria modificar o pensamento docente, obtida com a análise do 

conteúdo das falas das professoras entrevistadas, refere-se ao significado 

atribuído por elas ao termo inovação, e destaca a mudança de pensamento e de 

práticas de ensino. Isso remete à ideia de agir, fazer, mudar, buscar, ou seja, 

ações realizadas que seriam responsáveis pelos avanços e mudanças. Então, essa 

categoria aponta a existência de uma intenção de ir além do que já se faz e se 

pensa, para assim provocar mudanças na realidade. Esse entendimento se 

apresenta na fala das professoras, tal como explicamos a seguir: 

 

“Inovação pra mim é mudar a prática e o pensamento”. (P3) 

“Repensar formas de ensinar”. (P4) 

“Poder tentar uma coisa nova, que você não tinha pensado”. (P7) 

 

Ao comentar sobre inovação, uma boa parte das professoras 

entrevistadas a conecta à mudança de pensamento, bem como à transformação da 
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prática pedagógica. Mas para ocorrer essa mudança de pensamento dos 

professores, é fundamental que aconteça a transformação das suas crenças. 

Levando em conta essa ideia, Fullan (2009, p. 63) afirma que, para assegurar que 

novas crenças se desenvolvam, as pessoas precisam vivenciar novas 

experiências, as quais as levem a crenças diferentes. Com isso, é possível inferir 

que a formação continuada tem papel significativo na construção de novas 

opiniões, concepções, valores, enfim, de crenças.  

Cabe ressaltar que o professor, está em “permanente construção” 

(FARIAS, 2006, p. 72). Assim, é interessante que os programas de formação 

continuada possibilitem a troca de experiências entre pares e o aprofundamento 

teórico, pois isso permite um tipo de elaboração que pode se refletir no 

aprimoramento das práticas pedagógicas. Três fatores – experimentar a troca de 

experiências com os pares, obter conhecimentos teóricos e aplicar inovações no 

contexto educacional em que estão inseridos – possibilitam aos professores 

perceber e proceder mudanças dotadas de significado, bem como restaurar sua 

motivação. Tal como afirma Fullan (2009, p. 46), o “significado alimenta a 

motivação”, a qual impulsiona o professor a avançar suas práticas e 

eventualmente reconstituir-se enquanto pessoa e profissional.  

É importante salientar que as formas de agir se transformam antes das 

crenças (FULLAN, 2009, p. 63). Outro fator que ampara o processo de 

reconstrução das crenças é a ligação que esta deve ter com a realidade do docente 

envolvido. Assim, emoções e sentimentos se unem (FULLAN, 2009, p. 50) e 

facilitam o acolhimento da proposta. Torná-la acessível aos olhos dos professores 

fará com que ela tenha significado para sua prática.  

Avançar o pensamento possibilita a alteração de crenças. Com isso, a 

prática pedagógica desenvolvida pelos professores também se modificará, 

proporcionando aos sujeitos diferentes maneiras de aprender, fazer, agir, ou seja, 

“ir além” do que já se conhece. E esse “além” pode ser uma adaptação para 

melhor atender sua realidade, pois, como afirma Alencar (1996, p. 17), para ser 

uma inovação não é preciso ser uma ideia inédita, mas sim uma novidade para o 

grupo que irá aderir a ela. Essa ideia se mostra presente na fala das professoras, 
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sugerindo que elas adaptaram estratégias e métodos de ensino à realidade das 

suas turmas, aproveitando o que cada uma delas lhes oferecia de melhor. Com 

isso, com esse processo, teriam inserido inovações em suas estratégias de ensino, 

por exemplo. Cabe ressaltar, ainda, que algumas inovações podem surgir após 

reflexão sobre o fazer pedagógico, na forma de ajustes no modo de trabalho com 

os alunos. Tal como sugere Dewey (1997 apud FULLAN, 2009, p. 48), as 

pessoas não aprendem simplesmente fazendo, mas sim refletindo sobre o que 

estão fazendo.   

Mudar a prática pedagógica também se mostra como um determinante 

inovador para as professoras entrevistadas, pois parece que o agir destas está 

relacionado à inovação. Segundo as professoras, criar estratégias diferentes é 

avançar o ensino, e isso é inovar. Essa ideia se apresenta na fala de algumas 

delas: 

“Criar outras maneiras de ensinar”. (P6) 

“Novas estratégias, novos meios para atingir o aluno [...] não posso pegar 

meu diário de 10 anos atrás e continuar com ele do mesmo jeito”. (P9) 

 

As falas dessas professoras fornecem um breve e simplificado exemplo 

de suas visões sobre a necessidade de modificação do pensamento docente no 

processo da inovação. Nelas percebemos um tom de insatisfação com um modo 

estagnado de pensamento sobre o ensino. Parece necessário, tal como sugere uma 

das professoras, “ir além do que a escola tradicional tem”, “sair do modelo que 

você aprendeu”, ou, ainda, perceber que “o aluno do ano passado é diferente do 

deste ano” e por isso “a mesma prática não vai fluir igual”. Tais visões parecem 

contestar práticas tradicionais de ensino, que partem de uma imagem estática de 

aluno e que se mantêm inalteradas em algumas escolas. Se entendermos as 

crianças como indivíduos ativos, isso pede por um ensino dinâmico, que 

reconheça o seu protagonismo, a sua participação. Essas passagens ilustram a 

visão das professoras sobre a necessidade de mudança na escola. 

Nas escolas, a inovação não é algo que ocorre de forma instantânea, “da 

noite para o dia”, sem nenhum tipo de conflito. É algo que envolve trabalho 

persistente, reelaborações e retomadas. Novamente, é preciso considerar o 
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pensamento docente. Essa perspectiva está exemplificada na fala de uma das 

professoras entrevistadas: “às vezes acontece de ter um jogo e não conseguir (...) 

com o passar dos anos tenho conseguido aplicar mais”. 

Concordamos com Carbonell (2002, p. 25) quando afirma que as 

inovações pedagógicas exercem papel fundamental para o surgimento de novas 

estratégias de aprendizagem. Como destaca o autor, “são pulsações vitais”, pois 

uma prática pedagógica que não se renova, que não considera o interesse dos 

alunos, desencanta e torna o processo de aprendizagem sem vida, maçante e 

improdutivo. 

Finalmente, a visão contida nessa categoria, sobre a inovação requerer ou 

envolver modificação no pensamento docente, também indaga sobre a 

necessidade de aperfeiçoar não somente as práticas de ensino, sendo preciso 

envolver os professores no processo de revisar seus modos de pensamento em 

relação a elas. Isso pressupõe que mudanças nas concepções dos professores 

poderiam acarretar avanços em suas práticas pedagógicas. Nesse sentido, como 

ilustram as falas de duas professoras mais abaixo, seria importante a disposição 

para inovar, para tentar; um comprometimento com a prática pedagógica, para 

que esta progrida. 

 

 “é eu ir atrás”. (P8) 

 “tentar uma coisa nova”. (P7) 

 

A atitude de se permitir tentar, inovar, transparece nas falas acima. É ela 

que possibilita que novas estratégias sejam desenvolvidas nas instituições em que 

as professoras atuam. Se o professor não se permite modificar as estratégias de 

ensino, seja pelo receio do desconhecido ou pela comodidade, acaba não 

avançando o processo de desenvolvimento educacional. Pois, como já 

mencionado, o constante aprimoramento e as frequentes adaptações 

metodológicas são fundamentais para que o ensino avance.  

É possível inferir, portanto, que modificar o pensamento docente 

expressa ações como mudar a prática, criar novas estratégias de ensino, ir atrás, 

atingir os alunos e pensar, o que promoveria um ensino inovador, contribuindo 
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para a mudança educacional, e tornaria o ensino mais prazeroso, significativo e 

atraente para os estudantes de cada geração, uma vez que, ao se reformular, irá se 

adequando às novas necessidades da sociedade e dos alunos.  

Estratégias de ensino é outra categoria resultante da Análise de 

Conteúdo das falas das professoras entrevistadas. A leitura interpretativa dessa 

categoria sugere que as professoras percebem uma relação estreita entre inovação 

e estratégias de ensino, ambas consideradas importantes para a mudança 

acontecer e relacionadas à forma de pensarem sobre o ensino em que acreditam. 

Em termos de estratégia de ensino, observamos destacada nas falas das 

professoras a utilização de situações de aprendizagens envolvendo jogos como 

um tipo de abordagem que possibilita uma experiência lúdica e prazerosa, ao 

mesmo tempo em que valoriza a participação do aluno. Aqui está uma passagem 

que ilustra essa visão: 

 

 “Eu tenho a necessidade de trazer um jogo para que aquele conteúdo possa 

ser prazeroso”. (P6) 

 

A análise do conteúdo das falas das professoras revela que estas 

acreditam que a utilização de jogos como parte das estratégias de ensino faz a 

diferença no processo de aprendizagem dos seus alunos. Isso tornaria suas aulas 

atrativas e propiciaria sentimento de prazer nas crianças. O aprender brincando e 

interagindo com os pares parece associado a um clima de descontração, que 

envolve as crianças e favorece uma aprendizagem mais significativa. Tal como 

observa uma das professoras, “eles precisam aprender brincando” (P2). Para o 

MEC (BRASIL, 2014, p. 5), a utilização de jogos na rotina escolar pode facilitar 

a construção de conhecimentos novos, um aprofundamento do que foi trabalhado 

ou ainda a revisão de conceitos já aprendidos. 

A análise das entrevistas sugere que a utilização de jogos como estratégia 

de ensino-aprendizagem parece algo inovador às professoras entrevistadas. É 

necessário, entretanto, não apenas o uso de jogos, mas uma intencionalidade 

pedagógica que conecte planejamento e organização. Por esse motivo, o MEC 

(BRASIL, 2012) também ressalta que o professor tem um papel importante no 
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processo de aprendizagem dos alunos, sendo responsável por planejar, organizar 

e desenvolver as estratégias de ensino. Se não há intencionalidade pedagógica 

entre os professores, há o risco de o uso de jogos, como estratégia de ensino-

aprendizagem, perder sua dimensão educativa, ocorrendo esvaziamento do seu 

potencial pedagógico. 

Também é possível argumentar que o uso de jogos educativos, mesmo 

que eventualmente simples, pode oferecer o surgimento de situações-problema 

interessantes (BRASIL, 2014, p. 6). Além disso, pode viabilizar estratégias que 

possibilitam a relação entre pares, contribuindo para o desenvolvimento 

intelectual e social das crianças e ampliando “suas possibilidades de 

entendimento de mundo” (BRASIL, 2014, p. 19). 

Ainda argumentando sobre o uso de jogos como estratégia de ensino, é 

possível inferir que isso permite ao aluno criar suas estratégias, pensar diferente, 

se relacionar com outros indivíduos, desenvolvendo sua inteligência sem pressão.  

Mas também os professores são levados a repensar suas estratégias de ensino. 

Um documento do MEC (BRASIL, 2014, p. 51) afirma que, ao proporem 

estratégias que viabilizam o lúdico na rotina escolar, os professores poderiam 

vislumbrar avanços para superar determinadas amarras, talvez “impostas no 

contexto didático” e que estabelecem “determinadas formas de pensamento”. 

Sendo assim, o jogo, em especial, como destacado pelas professoras 

alfabetizadoras entrevistadas, promove um ensino conectado ao prazer. Assim, a 

aprendizagem torna-se atraente e prazerosa. Além disso, quando o professor 

propõe um jogo, segundo o MEC (BRASIL, 2014, p. 59), ele “cria um espaço de 

maior liberdade psicológica”, no qual o aluno se permite elaborar estratégias, 

hipóteses, impulsionando sua “capacidade cognitiva” (BRASIL, 2014, p. 59) e 

formulando estratégias de pensamento com maior liberdade. Ainda sobre essa 

ideia, o MEC afirma (BRASIL, 2012, p. 6) que “o lúdico naturalmente induz à 

motivação e à diversão” e possibilita uma “liberdade de expressão, renovação e 

criação do ser humano”. As crianças, envolvidas com atividades lúdicas, são 

instigadas a desenvolver seu pensamento e, à medida que tal estratégia é utilizada 

com maior frequência na sala de aula, faz aguçar sua capacidade criativa, 
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argumentativa, bem como a ampliação de sua curiosidade e interesse. Fica claro, 

portanto, quão importantes são as estratégias que utilizam os jogos para o avanço 

cognitivo, social e emocional das crianças em fase de alfabetização.  

Outra estratégia de ensino destacada no conteúdo das entrevistas é o uso 

de sequências didáticas. Para as professoras entrevistadas, estas possibilitam 

mudanças em seus planejamentos, bem como em suas práticas de ensino. Isso 

pode ser ilustrado com a seguinte fala de uma professora: 

“Trabalhava projeto, mas é diferente, [...] acho que o que fez a diferença foi 

a sequência didática.” 

 

É possível inferir, com base na análise de conteúdo das entrevistas, que 

as sequências didáticas são tomadas como uma estratégia inovadora de ensino. 

Essa abordagem, para as professoras, permitiria desenvolver uma visão do que 

ensinar, para que e por quê. Assim considerado, parece claro que teria havido 

uma mudança na experiência das professoras, no modo de planejar e pensar suas 

práticas de ensino. 

O MEC (2012w, p. 21) afirma que as sequências didáticas são uma 

estratégia que permite ao professor refletir sobre suas propostas de ensino, bem 

como contextualizar e articular com outras áreas do conhecimento os conteúdos a 

serem abordados com os alunos. Além disso, as sequências didáticas podem ser 

usadas como instrumento de planejamento e organização de atividades. Então, as 

falas das professoras analisadas sugerem que elas percebem essa maneira de 

planejar como inovadora, pois possibilitaria um melhor entendimento do 

processo de ensino, um planejar mais coerente e conectado. Isso se apresenta na 

fala de uma das professoras: “[eu] usava atividades variadas, mas não como 

sequência didática, [eram] atividades isoladas” (P9). Segundo o MEC (2012w, p. 

21), quando os professores utilizam essa estratégia, preparam e propõem aos seus 

alunos atividades mais conectadas entre si, e de certa forma mais 

contextualizadas. 

É possível inferir que quando as professoras se dispõem a planejar 

utilizando como estratégia as sequências didáticas, passariam a se preocupar mais 

com a seleção das atividades. E essa preocupação, na percepção delas, é 
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inovadora. Além disso, tal estratégia é percebida como uma novidade por elas. 

Como isso pode ser interpretado? O MEC (2012w, p. 20) sugere que as 

sequências didáticas seriam percebidas como “um diferencial pedagógico que 

colabora” com a aprendizagem dos alunos.   

Por fim, através da Análise de Conteúdo das falas das professoras 

entrevistadas elaboramos também a categoria formas de pensar, para interpretar 

a visão delas acerca das inovações presentes no PNAIC. A leitura interpretativa 

dessa categoria sugere que as professoras alfabetizadoras mudaram suas visões 

de aluno e de ensino, o que teria resultado em alterações em suas práticas, 

envolvendo estratégias distintas daquelas executadas antes da formação do 

PNAIC. Essa visão pode ser ilustrada pelas falas abaixo, que destacam avanços 

no modo de pensar o papel do aluno: 

“fazer o aluno intervir, participar [...] incentivando a criança a pensar, não 

dar resposta pronta, fazer ele buscar o conhecimento.” (P1) 

“desenvolver na criança, conhecer o mundo em que vive.” (P5) 

“fazer o aluno pensar, de trabalhar o raciocínio, de não dar coisas prontas e 

eu vi que contribuiu bastante.” (P1) 
 

A Análise do Conteúdo das falas das professoras revelou também que 

essa mudança na visão de aluno influenciou a transformação das suas práticas 

pedagógicas. Aqui estão algumas falas ilustrativas: 

“(...) mudou na minha prática a forma de eu planejar, de pensar nas 

atividades (...) tentando fazer sentido para a criança, buscar estratégias de 

ensino.” (P4) 

“Às vezes a gente vê de uma forma diferente, pensa já posso usar esse jogo.” 

(P2) 

 

Pensar, na fala das professoras, envolve mudança de crenças. Também 

se refere a procurar integrar, nas suas práticas pedagógicas, atividades que 

provoquem o aluno a refletir e participar durante as aulas. Segundo as 

professoras, essa mudança de pensamento provocou alterações em seu modo de 

planejar, bem como alterou suas propostas e estratégias de ensino. Assim, com 

base na análise do conteúdo das falas das professoras também é possível inferir 

que a implementação de novas práticas pedagógicas estaria relacionada a 

mudanças em suas crenças. Isso se apresenta nas seguintes afirmações das 

professoras (P5) e (P2): 
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“Nossa [mudei] tanta coisa, [mas] a questão de utilizar mais o concreto [na 

área da] Matemática, a [...] experimentação [...] na linguagem, na 

Geografia, da história, da própria Ciência, foi bem desenvolvida [na minha 

prática].” (P5) 

“Às vezes [...] via um conteúdo e agora a gente vê de uma forma diferente, 

pensa, já posso usar um jogo, usar outras formas”. (P2) 

 

O novo modo de pensar, que levou as professoras entrevistadas a 

perceberem seus alunos de forma diferente, também é responsável pela 

transformação das suas práticas pedagógicas. Isso também resultou no 

planejamento de propostas diferentes para seus alunos e no emprego de 

estratégias mais dinâmicas em suas aulas. Tais mudanças no pensar das 

professoras estariam interligadas com os resultados obtidos na aprendizagem dos 

seus alunos, como expressa o seguinte comentário da professora (P5): “[os] 

jogos, [e as] brincadeiras [...] [durante a] alfabetização com o primeiro ano, 

auxiliou muito [...] então [fui] inovando [...] e vi o resultado [...] no final do 

ano”. 

A análise realizada ainda permite argumentar que as formações 

continuadas dos professores poderiam considerar o papel da necessária mudança 

de crenças. Em outros termos, dedicar mais atenção à influência que 

determinadas crenças pedagógicas exercem sobre as decisões dos professores 

quanto a como ensinar. No conteúdo das falas das professoras entrevistadas 

percebemos a disposição para alterar ou transformar suas práticas pedagógicas na 

medida em que houve mudança em suas crenças básicas sobre o ensino. Isso 

parece reafirmar o que escreve Farias (2006, p. 44): “a prática não muda antes 

das crenças”. Conforme observamos, para avançarem em suas práticas 

pedagógicas as professoras alteraram seus “valores básicos (...) em relação ao 

propósito da educação” (FULLAN, 2009, p. 44). Assim, fica claro o papel da 

mudança de crenças para se avançar o ensino.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar uma investigação qualitativa e exploratória é um desafio que 

envolve um trabalho árduo, mas que possibilita ampliar o conhecimento sobre 

algo que nos interessa compreender. Um dos desafios dessa pesquisa foi 

conseguir agendar as entrevistas com as professoras pré-selecionadas, pois 

algumas estavam participando de formações propostas pelo munícipio e outras 

não demonstraram  interesse em contribuir. Outro desafio que nos foi posto, após 

a transcrição das entrevistas, foi analisar o conteúdo das falas das participantes, 

buscando interpretar de forma consistente suas percepções, e para isso 

recorremos ao método de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2006).  

A pesquisa nos proporcionou algumas aprendizagens. Uma delas está 

relacionada à percepção das professoras sobre o significado das inovações nas 

práticas pedagógicas. Para elas essas tem relação com a alteração de crenças dos 

professores, ou seja, envolve mudanças no pensamento. Essa pesquisa 

exploratória nos permitiu compreender a importância das alterações das crenças 

básicas dos professores para o ensino avançar.  

A investigação também nos permitiu apreender que para haver mudanças 

nas práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores é importante que a 

formação continuada atinja suas crenças, ou ainda que possibilite um pensar 

aprofundado sobre questões básicas do ensino, como, por exemplo, o quê, por 

quê e como ensinar essa nova geração de crianças. Segundo as professoras, é 

preciso transformar as práticas pedagógicas, pois o mundo tecnológico está 

presente e a escola compete todos os dias com ele. Então, as propostas de ensino 

devem partir de atividades que despertem o interesse das crianças e que 

permitam que elas pensem e participem ativamente do seu processo de 

aprendizagem, ou seja, atuando não mais como coadjuvantes e sim como 

protagonistas do seu desenvolvimento educacional. E para isso, um dos caminhos 

é a transformação nas crenças dos professores. 

Uma das singularidades dessa investigação reside na forma de pensar 

sobre inovação observada entre as professoras participantes. Para elas, esse termo 
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se refere à alteração de pensamento e de práticas de ensino. Estes estão 

relacionados à ideia de agir, fazer, buscar, ou seja, atitudes desenvolvidas que 

seriam responsáveis pelos avanços educacionais. Desse modo, as professoras 

apontam a existência de uma intenção de ir além do que já fazem e pensam, para 

assim provocarem mudanças no processo de ensino e aprendizagem. Mas, para 

ocorrer essa mudança é fundamental que aconteça uma transformação em 

crenças, ou seja, de pensamento. Tal como afirma Fullan (2009, p. 63), para 

assegurar que novas crenças se desenvolvam, as pessoas precisam vivenciar 

novas experiências, as quais as levem a crenças diferentes. Com isso, é possível 

inferir que a formação continuada de professores teria um papel importante na 

construção de novas opiniões, concepções, valores, enfim, de crenças, que irão 

sustentar avanços no ensino.  

Ir além, ou seja, avançar o pensamento, poderia provocar a alteração de 

crenças. Dessa maneira, as estratégias de ensino são reajustadas pelos 

professores. Esses acertos muitas vezes podem vir em forma de adaptação, para 

atender aos objetivos da sua proposta, ou necessidades da sua realidade. 

Alterar a prática pedagógica também se mostra como um determinante 

inovador para as professoras entrevistadas, pois parece que o agir destas está 

relacionado à inovação. Segundo elas, criar estratégias diferentes é avançar o 

ensino, e isso é inovar. As professoras entrevistadas também deixam transparecer 

insatisfação com as práticas pedagógicas estanques. Tais visões parecem não ser 

compreendidas como práticas tradicionais de ensino ainda estão tão presentes nas 

salas de aula, pois partem de uma imagem estática de aluno e se mantêm 

inalteradas para algumas professoras. 

Avanços nas práticas pedagógicas são fundamentais para o ensino, pois 

possibilitam o surgimento de novas estratégias. Assim, concordamos com 

Carbonell (2002, p. 25) quando afirma que as inovações “são pulsações vitais”, 

pois irão permitir reformulações constantes na prática pedagógica e no ensino. A 

inovação nas práticas pedagógicas envolve mudanças de pensamento e de 

atitudes do professor. Mas para atingir as crenças é importante envolvê-los no 

processo de reformulação de seus modos de perceber o ensino, já que 
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pressupomos que alterações nas crenças deles poderiam acarretar avanços em 

suas práticas pedagógicas. As professoras entrevistadas destacam que o professor 

deve se permitir inovar, bem como ir em busca de estratégias que irão propiciar 

uma aprendizagem significativa para os alunos.  

A análise do conteúdo das entrevistas também permitiu identificar que as 

professoras percebem uma relação estreita entre inovações e estratégias de 

ensino. Elas consideram que ambas são importantes e estão relacionadas à forma 

de pensar sobre o ensino em que acreditam. A análise de pesquisa revelou que as 

professoras implementaram em suas práticas pedagógicas as seguintes estratégias 

inovadoras: os jogos pedagógicos e as sequências didáticas.  

As professoras entrevistadas pensam que ao utilizarem jogos como uma 

das estratégias de ensino estariam possibilitando maior envolvimento dos alunos, 

fator que faz a diferença no processo de aprendizagem, pois o aprender brincando 

está relacionado ao clima de descontração, que envolve as crianças e favorece a 

aprendizagem significativa e a participação. Como aponta um documento do 

MEC (BRASIL, 2014, p. 5), a utilização de jogos na rotina escolar pode facilitar 

a construção de conhecimentos novos, um aprofundamento do que foi trabalhado 

ou, ainda, a revisão de conceitos já aprendidos. Já as sequências didáticas, como 

outro recurso de estratégia de ensino, proporcionaram mudanças no planejamento 

das professoras entrevistadas. Para elas, tais sequências lhes permitiram 

desenvolver uma visão do quê, para quê e por quê ensinar, possibilitando assim 

um melhor entendimento do processo de ensino, um planejar coerente e 

conectado, que proporciona uma melhor contextualização dos conteúdos.  

Ao finalizarmos essas considerações, podemos ainda argumentar que as 

formações continuadas dos professores poderiam ser orientadas ao papel da 

necessária mudança de crenças. Ou seja, poderiam voltar sua atenção para o 

papel que determinadas crenças pedagógicas exercem sobre as decisões dos 

professores quanto a como ensinar. Tal como percebe- se no conteúdo das falas 

das professoras entrevistadas, a disposição para alterar ou transformar suas 

práticas pedagógicas estaria relacionada a uma mudança em suas crenças básicas 

sobre o ensino, ou seja, como percebem ou ainda pensam sobre o ensino. Como 
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afirma Farias (2006, p. 44), “a prática não muda antes das crenças”, e esse 

avanço se dá de maneira progressiva e complexa, ou seja, não acontece do dia 

para a noite. 

Ressalta-se que as discussões não podem e não devem ser encerradas 

com esta pesquisa, pois a complexidade que envolve a percepção dos 

professores, as mudanças de crenças destes e seus reflexos em sala de aula, torna 

fundamental continuar os estudos para conhecer mais a fundo essas 

questões.Sendo importante destacar que a participação de todos é essencial, pois 

um motiva o outro a se permitir avançar e aplicar estratégias diferenciadas no seu 

cotidiano. Ainda, cabe ressaltar que o PNAIC mobilizou professores de todo o 

território brasileiro. Por isso, se caracteriza por ser uma implementação 

complexa, que no final de 2016 fechou seu primeiro ciclo de formação 

continuada, que durou aproximadamente 3 anos. Será que a proposta foi vista 

como sucesso pelo Governo Federal? Por professores? Sociedade? Ou, ainda, 

será que sua complexidade por ser um “pacto nacional”, que deveria envolver 

todas as esferas sociais, conseguiu atingir os objetivos propostos? Será que os 

professores mudaram suas crenças e, por fim, suas práticas pedagógicas na 

amplitude desejada pelo MEC? Por que os professores, mesmo com formação 

continuada específica para sua área de atuação, não inovam? Quais dificuldades 

vividas pelos professores que não lhes permitiram inovar em suas práticas 

pedagógicas? Ficam aqui esses questionamentos.  Espera-se que as reflexões 

apresentadas aqui sirvam como referencial e que inspirem outras pesquisas que 

visem à percepção dos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

ALENCAR, E. S. de. A gerência da criatividade. São Paulo: Makron Books, 

1996. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. 

BOGDAN, R; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em Educação: 

fundamentos, métodos e técnicas.  Portugal: Porto, 1994. 

BOPPRÊ, Vinícius. 10 passos para inovar no ensino e no aprendizado. 

Disponível em: < http://porvir.org/10-passos-para-inovar-ensino-
aprendizado/>. Acesso em: 25/09/2017. 

BRANQUINHO, L. A. A prática pedagógica da atualidade. Disponível em:< 

http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-pratica-pedagogica-
educacao-atual.htm>. Acesso em: 25/09/2017. 

BRASIL. PORTARIA Nº 867, DE 4 DE JULHO DE 2012. Disponível em: 

<https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=getAtoP

ublico&sgl_tipo=POR&num_ato=00000867&seq_ato=000&vlr_ano=2012&sgl_

orgao=MEC>. Acesso em: 06/07/2017. 

BRASIL. PNAIC em ação: documento orientador das ações de formação 

continuada de professores alfabetizadores em 2016. Brasília: MEC, 2016. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Caderno de 

apresentação. Brasília: MEC, 2015a. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Currículo na 

perspectiva da inclusão e da diversidade: as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica e o Ciclo de Alfabetização. Brasília: MEC, 2015b. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. A criança no ciclo 

de alfabetização. Brasília: MEC, 2015c. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. 

Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização. Brasília: MEC, 2015d. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. A organização do 

trabalho escolar e os recursos didáticos na alfabetização . A oralidade, a leitura e 

a escrita no Ciclo de Alfabetização. Brasília: MEC, 2015e. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Gestão escolar no 

http://porvir.org/10-passos-para-inovar-ensino-aprendizado/
http://porvir.org/10-passos-para-inovar-ensino-aprendizado/
http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-pratica-pedagogica-educacao-atual.htm
http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-pratica-pedagogica-educacao-atual.htm


128 

 

ciclo de alfabetização. Brasília: MEC, 2015f. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. A Arte no ciclo de 

alfabetização. Brasília: MEC, 2015g. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização 

Matemática na perspectiva do Letramento. Brasília: MEC, 2015h. 
 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Ciências da 

Natureza no ciclo de alfabetização. Brasília: MEC, 2015i. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Ciências Humanas 

no ciclo de alfabetização. Brasília: MEC, 2015j. 

 

BRASIL. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Integrando 

saberes. Brasília: MEC, 2015k. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa. Alfabetização 

Matemática: caderno de apresentação. Brasília: MEC, 2014a. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Organização do 

trabalho pedagógico: alfabetização Matemática. Brasília: MEC, 2014b. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Quantificação, 

registros e agrupamentos: alfabetização Matemática. Brasília: MEC, 2014c. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Construção do 

Sistema de numeração decimal: alfabetização Matemática. Brasília: MEC, 

2014d. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Operações na 

resolução de problemas: alfabetização Matemática. Brasília: MEC, 2014e. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Geometria: 

alfabetização Matemática. Brasília: MEC, 2014f. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Educação 

Estatística: alfabetização Matemática. Brasília: MEC, 2014g. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Saberes 

Matemáticos e outros campos do saber: alfabetização Matemática. Brasília: 

MEC, 2014h. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Formação do 

professor alfabetizador: caderno de apresentação. Brasília: MEC, 2012a. 

 



129 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo na 

Alfabetização: concepções e princípios. Brasília: MEC, 2012b. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Planejamento 

escolar: alfabetização e ensino da Língua Portuguesa. Brasília: MEC, 2012c. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A aprendizagem 

do sistema de escrita alfabética. Brasília: MEC, 2012d. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ludicidade na 

sala de aula. Brasília: MEC, 2012e. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Os diferentes 

textos em salas de alfabetização. Brasília: MEC, 2012f. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Planejando a 

alfabetização; integrando diferentes áreas do conhecimento – projetos didáticos e 

sequências didáticas. Brasília: MEC, 2012g. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização 

para todos: diferentes percursos, direitos iguais. Brasília: MEC, 2012h. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Organização do 

trabalho docentes para a promoção da aprendizagem. Brasília: MEC, 2012i. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo no 

ciclo de alfabetização: consolidação e monitoramento do processo de ensino e de 

aprendizagem. Brasília: MEC, 2012j. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A organização 

do planejamento e da rotina no ciclo de Alfabetização na perspectiva do 

Letramento. Brasília: MEC, 2012k. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A apropriação 

do Sistema de escrita alfabética e a consolidação do processo de Alfabetização. 

Brasília: MEC, 2012l. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Vamos brincar 

de construir as nossas e outras histórias. Brasília: MEC, 2012m. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O trabalho com 

gêneros textuais na sala de aula. Brasília: MEC, 2012n. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Planejando a 

alfabetização e dialogando com diferentes áreas do conhecimento. Brasília: 

MEC, 2012o. 



130 

 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A 

heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização. Brasília: MEC, 2012p. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Reflexões sobre 

a prática do professor no ciclo de alfabetização: progressão e continuidade das 

aprendizagens para a construção dos conhecimentos por todas as crianças. 

Brasília: MEC, 2012q. 
 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo 

inclusivo: o direito de ser alfabetizado. Brasília: MEC, 2012r. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Planejamento e 

organização da rotina na alfabetização. Brasília: MEC, 2012s. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O último ano do 

ciclo de alfabetização: consolidando os conhecimentos. Brasília: MEC, 2012t. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Vamos brincar 

de reinventar histórias. Brasília: MEC, 2012u. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O trabalho com 

os diferentes gêneros textuais em sala de aula: diversidade e progressão escolar 

andando juntas. Brasília: MEC, 2012v. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização 

em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os diferentes 

componentes curriculares. Brasília: MEC, 2012w. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A 

heterogeneidade em sala de aula e a diversificação das atividades. Brasília: 

MEC, 2012x. 

 

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Progressão 

escolar e avaliação: o registro e a garantia de continuidade das aprendizagens no 

ciclo de alfabetização. Brasília: MEC, 2012y. 

 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Terceiro e Quarto ciclos do Ensino Fundamental: introdução aos 

parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC, 1998. 

CARBONELL, J. A aventura de inovar: a mudança na escola. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

 



131 

 

CARDOSO, A. P. As atividades dos professores e a inovação pedagógica.  

Portuguesa de Pedagogia, Coimbra, v. 26, n. 1, p. 85-99, 1992.  

CICHOCKI, M. S. Percepção de um grupo de professores sobre a última fase do 

PNAIC. In: EDUCERE, 13., 2017, Curitiba. Anais... Curitiba: 

UNIVERSITÁRIA CHAMPAGNAT, 2017. p. 18479-18495. 

CUNHA, M. I. da. Aprendizagens significativas na formação inicial de 

professores: um estudo no espaço dos Cursos de Licenciatura. Interface – 

Cominic, Saúde, Edc, Botucatu, n. 9, p. 103-116, agosto 2001. 

DELANTES, F.; GOMES, R.; MINAYO, S. F. de S. (Org.). Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

FARIAS, I. M. S. de. Inovação, mudança e cultura docente. Brasília: Liber 

Livro, 2006. 

FERNANDES, M. C. da S. G; BLENGINI, G. D. Concepções e práticas 

pedagógicas inovadoras na educação infantil: limites e possibilidades para a 

transformação. In: ENDIPE, XVI, 2012, Campinas. Anais ... Campinas: 

Unicamp, 2012, p. 27-38. 

FORAGI, C. V. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa: o que dizem 

as professoras? 20 f. Especialização (Alfabetização e Letramento nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental) – Faculdade de Educação, UFRGS, Porto 

Alegre, 2013. 

 

FULLAN, M. O significado da mudança educacional. 4. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 

GARCIA, J. e CICHOCKI, M. S. O perfil do professor alfabetizador segundo o 

PNAIC. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - SIEDUCA, 

21., 2016, Cachoeira do Sul. Anais... Cachoeira do Sul: ULBRA, 2016. p. 1-12. 

 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

GÓMEZ, G. O. Podemos ser mais criativos ao adotar a inovação tecnológica em 

educação? Uma proposta em comunicação. Matrizes, São Paulo, n. 1, p. 209-

2016, outubro, 2007. 

HERNANDEZ, F.; SANCHO, J. M.; CARBONELL, J. Aprendendo com as 

inovações nas escolas. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

MESSINA, G. Mudança e Inovação educacional: notas para reflexão. Cadernos 

de Pesquisa, São Paulo, n. 114, p. 225- 233, novembro, 2001. 



132 

 

PATTON, M.   Avaliação qualitativa e métodos de pesquisa. Beverly Hill: Sage, 

1990. 

 

REFLEXÕES sobre escolas inovadoras. Direção: Sergio Raposo. 51 min, Sesi. 

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=r4Bk5YF-bKc>. Acesso 

em: 25 set. 2017. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa qualitativa crítica e válida. In: RICHARDSON, 

R. J.  Pesquisa Social: método e técnica. São Paulo: Atlas, 1999. P. 90-102. 

RODRIGUES, J. B.; COSTA, M. F. P. M. A prática pedagógica e suas vertentes. 

In:  SEMINÁRIO INSTITUCIONAL PIBID, VI, 2,  Uberaba. Anais...  Uberaba: 

UNIUBE, 2015. p. 1-8.  

 SACRISTÁN, G. J. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 

SILVA, S. J. S. da. Desafios e contribuições do PNAIC para a  prática 

pedagógica de professores da rede municipal de Curitiba. 111 f.  Dissertação 

(Mestrado em Educação) - UFPR, Curitiba,  2016  

SAVIANI, D. A filosofia da educação e o problema da inovação em educação. 

In: GARCIA, W. E. Inovação educacional no Brasil: problemas e perspectivas. 

São Paulo: Cortez, 1995. p. 15-29. 

SOUZA, S. E. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I Encontro de 

Pesquisa em Educação, IV Jornada de Prática de Ensino, XIII Semana de 

Pedagogia da UEM: “Infância e Práticas Educativas”. Arq Mudi. 2007. 

Disponível em: < http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20103/2015-
II/slides/Rec%20Didaticos%20-%20MAT%20103%20-%202015-II.pdf> Acesso 

em: 09/03/2017. 

 

TEIXEIRA, C. M. F. Inovar é preciso: concepções de inovação em educação. 

Disponível em: 

<http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/14_02_2011_13.47.21.977
d2f60a39aa3508f154136c6b7f6d9.pdf>. Acesso em: 10/08/2017. 

TOZETTO, S. S. ; GOMES, T. de S. A prática pedagógica na formação docente. 

Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, n. 2, p. 181-196,  2009. 

VERDUM, P. Prática Pedagógica: o que é? O que envolve? Educação por 

Escrito, Porto Alegre, n. 1, p. 91-105, julho, 2013. 

ZANATTA, S. Gestão e Inovação Educacional: as tecnologias móveis no espaço 

escolar. 157 f. Dissertação ( Mestrado em Educação) – Universidade do Estado 

de Santa Catarina, UDESC, Florianópolis, 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=r4Bk5YF-bKc
http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20103/2015-II/slides/Rec%20Didaticos%20-%20MAT%20103%20-%202015-II.pdf
http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20103/2015-II/slides/Rec%20Didaticos%20-%20MAT%20103%20-%202015-II.pdf
http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/14_02_2011_13.47.21.977d2f60a39aa3508f154136c6b7f6d9.pdf
http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/14_02_2011_13.47.21.977d2f60a39aa3508f154136c6b7f6d9.pdf


133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

APÊNDICE A 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Você encontrou alguma proposta inovadora de ensino durante a formação do 

PNAIC? 

a) sim, muita. 

b) sim, algumas. 

c) não, nenhuma. 

2) Após participar do PNAIC, você efetuou alguma inovação nas suas práticas 

pedagógicas? 

a) sim, muita. 

b) sim, algumas. 

c) não, nenhuma. 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Em quais anos você participou do processo de formação do PNAIC? 

(  ) 2013    

(  ) 2014  

(  ) 2015  

(  ) 2016  

2) Você participou da formação do PNAIC em qual(is) área(s)? 

(   ) Português 

(   ) Matemática 

(   ) Interdisciplinaridade   

3) Como você avalia a sua participação no PNAIC? 

4) Para você, o que é inovação educacional? 

5) Quais inovações foram apresentadas a você durante a formação do PNAIC? 

6) Quais inovações você levou para as suas aulas, após a formação do PNAIC? 

7) O que o PNAIC ajudou a mudar em sua prática pedagógica? 

8) O que você ainda deseja mudar na sua prática pedagógica? 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Manoela Soares Cichocki da Universidade Tuiuti do Paraná, estou 

convidando você,  a participar de um estudo intitulado INOVAÇÕES EDUCACIONAIS 

PRESENTES NO PNAIC. Este estudo é importante porque oferece uma contribuição ao 

avanço das práticas escolares, pois pretende analisar inovações implementadas por 

professores alfabetizadores. Sendo um conhecimento importante, pois ajuda a repensar o 

próprio caminho da alfabetização e formação de professores no Brasil. Além disso, este 

estudo, ao dedicar atenção ao que os professores realmente implementam em suas 

práticas, após participarem das atividades formativas do PNAIC, pode fornecer registros 

concretos acerca da efetividade dessa proposta. 

a) O objetivo desta pesquisa é identificar as inovações implementadas nas práticas 

pedagógicas de um grupo de professores alfabetizadores que passaram pela formação do 

PNAIC. 

b) Caso você  decida participar dessa pesquisa, será necessário  participar de uma entrevista 

semiestruturada sobre as inovações presentes no PNAIC. 

c) Para a entrevista você deverá comparecer durante a sua hora - atividade  na sala da 

Equipe Pedagógica da Escola em que você atua, localizada no Município de São José dos 

Pinhais, o que levará aproximadamente 30 minutos. ( OBS: A data, o local, e o horário da 

entrevista serão previamente avisados aos participantes, após o pré-agendamento com a 

direção da instituição escolar).   

d) Não há riscos relacionados à sua participação nessa pesquisa. Mas pode haver algum 

desconforto ao responder alguma pergunta. E caso você queira interromper a sua participação, 

poderá fazê-la em qualquer momento. 

 e) Os participantes não receberão qualquer tipo de remuneração. Mas poderão contribuir para 

avanços na elaboração teórica sobre a formação de professores alfabetizadores no 

Brasil. Você não será diretamente beneficiado com a pesquisa, mas poderá contribuir para o 

desenvolvimento científico.  

f) A pesquisadora MANOELA SOARES CICHOCKI  responsável por este estudo poderá ser 

encontrada pelo e-mail: manoelasoares2012@hotmail.com e pelo telefone (41) 99144-1271 , 

Rubricas: 

 Participante da Pesquisa e /ou responsável 

legal_________ Pesquisador Responsável ou 

quem aplicou o TCLE________ 

mailto:manoelasoares2012@hotmail.com
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no horário comercial para esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as 

informações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o estudo. 

h) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas como 

o Orientador da Pesquisa Professor Doutor Joe Garcia. No entanto, se qualquer informação 

for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a sua 

identidade seja preservada e mantida sua confidencialidade. 

l) O material obtido com os questionários e entrevista semiestruturada será utilizado unicamente 

para essa pesquisa e será destruído/descartado ao término do estudo. 

j) As despesas necessárias para a realização da pesquisa como o deslocamento do pesquisador 

até a escola que você atua não são de sua responsabilidade e você não receberá qualquer valor 

em dinheiro pela sua participação. 

k) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código, ou serão 

apresentados apenas dados gerais de todos participantes da pesquisa. 

l) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode contatar 

também o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Tuiuti do Paraná, pelo telefone 

(041) 3331-7668. Rua: Sidnei  A. Rangel Santos,238 Sala 328 Bloco C. Horário de  

atendimento das 13:30 às 17:30. 

Eu,_________________________________ li esse Termo de Consentimento e compreendi a 

natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem 

qualquer prejuízo para mim. 

Eu receberei uma via assinada e datada deste documento. 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

Local, ___ de ___________ de 2017. 

  _________________________________________________________ 

[Assinatura do Participante de Pesquisa ou Responsável Legal] 

_________________________________________________________ 

MANOELA SOARES CICHOCKI 
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QUADRO 1 – Conteúdo trabalhado com os professores na primeira fase do 

PNAIC. 

 

UNIDADE ANO TEMA GERAL CONTEÚDO ABORDADO 

 1º ano Currículo na alfabetização: 

concepções e princípios 

Currículo no ciclo de alfabetização: 

princípios gerais; 

Concepção de alfabetização: o que 

ensinar no ciclo de alfabetização; 

Avaliação no ciclo de alfabetização; 

Direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Língua Portuguesa; 

O acompanhamento da aprendizagem das 

crianças: sugestão de instrumento de 

registro de aprendizagem. 
 

 

 

 

1 

2º ano Currículo no ciclo de 

alfabetização: consolidação 

e monitoramento do 

processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Currículo de alfabetização: ampliando o 

direito de aprendizagem a todas às 

crianças; 

A complexidade de aprendizagem do 

Sistema de Escrita Alfabética: ampliação 

do tempo para a consolidação da leitura e 

da escrita; 

Avaliação no ciclo de alfabetização: o 

monitoramento do processo de ensino e 

de aprendizagem das crianças; 

Direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Língua Portuguesa; 

O acompanhamento da aprendizagem das 

crianças: sugestão de instrumento de 

registro. 
 3º ano Currículo inclusivo: o 

direito de ser alfabetizado 

Ponto de partida: currículo no ciclo de 

alfabetização; 

Alfabetização: o que ensinar no terceiro 

ano do ensino fundamental; 

Avaliação para inclusão: alfabetização 

para todos; 

Direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Língua Portuguesa; 

Fichas de acompanhamento da 

aprendizagem das crianças. 
 1º ano Planejamento escolar: 

alfabetização e ensino da 

Lingua Portuguesa 

Planejamento do ensino: alfabetização e 

ensino/ aprendizagem do componente 

curricular – Língua Portuguesa; 

As rotinas da escola e da sala de aula: 

referências para a organização do 

trabalho do professor alfabetizador; 

Direitos de aprendizagem em História no 

ciclo de alfabetização; 

Materiais didáticos no ciclo de 

alfabetização. 

 

 

 

 

2 

2º ano A organização do 

planejamento e da rotina no 

ciclo de alfabetização na 

perspectiva do letramento 

Planejamento no ciclo de alfabetização: 

objetivos e estratégias para o ensino 

relativo ao componente curricular – 

Língua Portuguesa; 

Rotinas de alfabetização na perspectiva 

do letramento: a organização do processo 

de ensino e  de aprendizagem; 

Direitos de aprendizagem em História no 

ciclo de alfabetização; 
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Materiais didáticos no ciclo de 

alfabetização. 

 3º ano Planejamento e organização 

da rotina na alfabetização 

Planejamento do ensino: princípios 

didáticos e modos de organização do 

trabalho pedagógico; 

Rotina na alfabetização: integrando 

diferentes componentes curriculares; 

Direitos de aprendizagem em História no 

ciclo de alfabetização; 

Materiais didáticos no ciclo de 

alfabetização. 

 1º ano A aprendizagem do sistema 

de escrita alfabética 

A escrita alfabética: por que ela é um 

sistema notacional e não um código? 

Como as crianças dela se apropriam?; 

O Ensino do Sistema de Escrita 

Alfabética: por que vale a pena promover 

algumas habilidades de consciência 

fonológica?; 

Trabalhando as atividades do livro 

didático em sala de aula; 

O trabalho em sala de aula com os livros 

dos acervos complementares. 

 

 

 

 

3 

2º ano A apropriação do sistema de 

escrita alfebética e a 

consolidação do processo de 

alfabetização 

A compreensão do Sistema de Escrita 

Alfabética e a consolidação da 

alfabetização; 

O ensino do Sistema de Escrita 

Alfabética no segundo ano do ciclo de 

alfabetização; 

Relato de experiência de ensino do 

Sistema de Escrita Alfabética no segundo 

ano do ciclo de alfabetização; 

Relato de experiência de ensino do 

Sistema de Escrita Alfaética com o uso 

do livro didático; 

Indicações de obras complementares para 

o ensino do Sistema de Escrita 

Alfabética. 

 3º ano O último ano do ciclo de 

alfabetização: consolidando 

conhecimentos 

A consolidação das correspondências 

letra-som no último ano do ciclo de 

alfabetização; 

O ensino da ortografia no 3º ano do 1º 

ciclo: o que devemos propor aos alunos 

no “último” ano e alfabetização? 

Obras complementares e jogos: 

possibilidades de uso nas turmas do ano 

3; 

Sequência de atividade para regularidade 

ortográfica R e RR. 
 1º ano Ludicidade na sala de aula Ser cuidado, brincar e aprender: direitos 

de todas as crianas; 

Que brincadeira é essa? E a 

alfabetização? 

Qualquer maneira de jogar e brincar vale 

a pena? 

O que fazer para ajudar as crianças a 

aprender? 

Direitos de aprendizagem de matemática; 

Jogando na sala de aula: relato de uma 

experiência; 

Troca  letras: relatando o uso de jogos na 
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sala de aula; 

Relato de expereincia: vamos brincar de 

contar nossas histórias. 

 

 

 

 

4 

2º ano Vamos brincar de construir 

as nossas e outras histórias 

O lúdico na sala de aula; 

O brincar e o jogar no ensino relativo ao 

componente curricular Lingua Portuguesa 

e os recursos disponíveis para um 

trabalho lúdico na sala de aula; 

O ensino de História(s) e da Matemática: 

o ritmo dos jogos e das brincadeiras; 

Direitos de aprendizagem de Matemática. 

 3º ano Vamos brincar de reinventar 

histórias 

A criança que brinca, aprende? 

A literatura, o brincar e o aprender a 

língua e outros conteúdos curriculares; 

Atividades lúdicas: hora de aprender, 

hora de avaliar? 

Direitos de aprendizagem de  

Matemática; 

Lista de obras do acervos 

complementares: do PNLD 2010 e 2013 

que favorecem a reflexão sobre conceitos 

matemáticos. 
 1º ano Os diferentes textos em 

salas de alfabetização 

Os diferentes textos a serviço da 

perspectiva do alfabetizar letrando; 

Relatando experiências: a diversidade 

textual em sala de aula; 

Ampliando um pouco mais o trabalho: os 

diversos textos e suas relações com as 

áreas de conhecimento; 

Direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Ciências; 

Direitos de Aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Geografia; 

Lendo e produzindo verbetes de 

enciclopédia: aprendendo sobre animais. 

 

 

 

 

5 

2º ano O trabalho com gêneros 

textuais na sala de aula 

Por que ensinar gêneros textuais na 

escola?; 

Registro e análise da prática no 2º ano do 

Ensino Fundamental: os textos na sala de 

aula; 

Os gêneros textuais na sala de aula e a 

apropriação de conhecimentos; 

Direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Ciências; 

Direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Geografia; 

Hábitos alimentares e saúde bucal. 

 3º ano O trabalho com os 

diferentes gêneros textuais 

em sala de aula: diversidade 

e progressão escolar 

andando juntos 

Os gêneros textuais em foco: pensando na 

seleção e progressão dos alunos; 

Relatando uma experiência no 3º ano do 

Ensino Fundamental: os gêneros textuais 

a serviço da ampliação dos 

conhecimentos dos alunos; 

Os diferentes gêneros e sua relação com 

as áreas de conhecimento: ampliando as 

possibilidades; 

Direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Ciências; 

Direitos de Aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Geografia; 
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Relato de experiência: “Respeito às 

crianças”. 
 1º ano Planejando a alfabetização: 

integrando diferentes áreas 

do conhecimento projetos 

didáticos e sequências 

didáticas 

Relações entre apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabetica e letramento nas 

diferentes áreas do conhecimento; 

Organização do trabalho pedagógico por 

projetos didáticos; 

Organização do trabalho pedagógico por 

sequências didáticas; 

Projeto didático: os nomes e perfis dos 

animais de estimação; 

 Sequência didática: conhecendo aves. 

 

 

 

 

6 

2º ano Planejamento a  

alfabetização e dialogando 

com diferentes áreas do 

conhecimento 

Planejar para interagir saberes e 

experiências; 

Projetos didáticos: compartilhando 

saberes, compartilhando 

responsabilidades; 

Sequência didática: sistematização e 

monitoramento das ações rumo a novas 

aprendizagens; 

Planejamento do ensino: alimentação 

saudável? Hum! Faz bem !; 

Sequêcia didática: tirinhas na sala de 

aula.  

 3º ano Alfabetização em foco: 

projetos didáticos e 

sequências didáticas em 

diálogo com os diferentes 

componentes curriculares 

Dialogando com as diferentes áreas do 

conhecimento; 

Organização do trabalho pedagógico por 

projetos didáticos; 

Organização do trabalho pedagógico por 

meio de sequências didáticas; 

Projeto Didático – O Centenário de Luiz 

Gonzaga; 

Sequência didática – história em 

quadrinhos. 
 1º ano Alfabetização para todos: 

diferentes percursos, 

direitos iguais 

Heterogeneidade e direitos de 

aprendizagem na alfabetização: os 

diferentes percursos dos estudantes; 

Planejando o ensino para todos: 

diversificação no trabalho docente; 

Direitos de aprendizagem: componente 

curricular Arte; 

Dia Internacional da Mulher; 

Poemas em sala de aula; 

Obras complementares: cada livro, uma 

viagem; 

Materiais complementares: possibilidades 

de uso nas turmas do ciclo de 

alfabetização; 

Exemplos de quadros de monitoramento 

de atividades realizadas. 

 

 

 

 

7 

2º ano A heterogeneidade em sala 

de aula e os direitos de 

aprendizagem no ciclo de 

alfabetização 

A heterogeneidade no processo de 

alfabetização: diferentes conhecimentos, 

diferentes atendimentos; 

O tratamento da heterogeneidade de 

conhecimentos dos aprendizes no 

segundo ano do ciclo de alfabetização; 

Direitos de aprendizagem: componente 

curricular Arte; 

Relato de atividade de Edijane: livro 

didático na alfabetização; 
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Obras complementares: cada livro, uma 

viagem; 

Exemplos de quadros de monitoramento 

de atividades  realizadas. 

 3º ano A heterogeneidade em sala 

de aula e a diversificação 

das atividades 

Direitos de aprendizagem, 

heterogeneidade dos aprendizes e 

atendimento à diversidade, no final do 

ciclo de alfabetização: diagnosticando e 

organizando as crianças na sala de aula; 

Atendendo à diversidade: o trabalho com 

todas as crianças no dia a dia, usando 

diferentes recursos didáticos; 

Direitos de aprendizagem: componente 

curricular Arte; 

A colaboração de todos os atores da 

escola e a participação das famílias dos 

aprendizes no atendimento às crianças 

ainda não alfabetizadas; 

Exemplos de quadros de monitoramento 

de atividades realizadas. 
 1º ano Alfabetização para todos: 

diferentes percursos, 

direitos iguais 

Heterogeneidade e direitos de 

aprendizagem na alfabetização: os 

diferentes percursos dos estudantes; 

Planejando o ensino para todos: 

diversificação no trabalho docente; 

Direitos de aprendizagem: componente 

curricular Arte; 

Dia Internacional da Mulher; 

Poemas em sala de aula; 

Obras complementares: cada livro, uma 

viagem; 

Materiais complementares: possibilidades 

de uso nas turmas do ciclo de 

alfabetização; 

Exemplos de quadros de monitoramento 

de atividades realizadas. 

 

 

 

 

8 

2º ano Reflexões sobre a prática do 

professor no ciclo de 

alfabetização: progressão e 

continuidade das 

aprendizagens para a 

construção dos 

conhecimentos por todas as 

crianças 

Progressão e continuidade das 

aprendizagens: possibilidades de 

construção do conhecimento por todas as 

crianças no ciclo de alfabetização; 

Reflexão sobre a prática do professor 

alfabetizador: o registro das experiências 

docentes na dimensão formativa e 

organizativa dos saberes. 

 3º ano Progressão escolar e 

avaliação: o registro e a 

garantia de continuidade das 

aprendizagens no ciclo de 

alfabetização 

Progressão escolar no ciclo de 

alfabetização: avaliação e continuidade 

das aprendizagens na escolarização; 

O registro das situações de ensino e de 

aprendizagem: significados construídos 

com a análise da prática no ciclo de 

alfabetização.  

Registro docente sobre a organização 

didática e pedagógica da aula. 

Fonte: Cadernos do PNAIC (MEC, 2012). 
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QUADRO 2 – Conteúdos trabalhados com os professores durante a segunda fase 

do PNAIC.  

 

UNIDADE ANO TEMA GERAL CONTEÚDO ABORDADO 

  

1 

1º, 2º e 3º 

anos 

Organização do trabalho 

pedagógico 

Organização do trabalho pedagógico para a 

Alfabetização Matemática; 

Diferentes formas de planejamento; 

 Organização da sala de aula: fazendo a aula 

acontecer. 
 

2 

1º, 2º e 3º 

anos 

Quantificação, registros e 

agrupamentos 

Sobre a construção do número; 

 O agrupamento na organização da contagem 

e na origem dos sistemas de numeração; 

 Usos e funções do número em situações do 

cotidiano; 

 Para que serve a matemática na perspectiva 

das crianças; 

 O número: compreendendo as primeiras 

noções; 

Número: de qualidades e quantidades; 

 Sentido de número na Educação 

Matemática; 

 Diferentes enfoques no ensino de números; 

 A contagem e o universo infantil.   
 

3 

1º, 2º e 3º 

anos 

Construção do sistema de 

numeração decimal 

Relações entre o Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA) e o Sistema de Numeração 

Decimal (SND): algumas reflexões; 

O corpo como fonte do conhecimento 

matemático; 

O lúdico, os jogos e o SND; 

 Caixa Matemática e situações lúdicas; 

Um pouco de história do SND; 

 Agrupamentos e trocas; 

 O sistema de numeração indo-arábico; 

 Papéis do brincar e do jogar na 

aprendizagem do SND; 

 Jogos na aprendizagem do SND; 

Agrupamento e posicionamento para a 

construção de procedimentos operatórios.  
 

4 

1º, 2º e 3º 

anos 

Operações na resolução de 

problemas 

Ao chegar à escola...; 

Cálculos e resolução de problemas na sala de 

aula; 

 Situações aditivas e multiplicativas no ciclo 

de alfabetização; 

 Situações aditivas; 

 Situações multiplicativas; 

 Sobre cálculos e algoritmos; 

 Algoritmos tradicionais; 

 As operações, as práticas sociais e a 

calculadora. 
 

5 

1º, 2º e 3º 

anos 

Geometria Dimensão, Semelhança e Forma; 

 A Geometria e o Ciclo de Alfabetização; 

 Primeiros elementos de Geometria; 

 Conexões da geometria com a arte; 

 Materiais virtuais para o ensino da 

geometria; 

 Localização e Movimentação no Espaço; 

 Cartografias ; 

 A lateralidade e os modos de ver e 
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representar . 

 

6 

1º, 2º e 3º 

anos 

Grandezas e medidas  Grandezas e Medidas a partir do universo 

infantil; 

 A medida em nossas vidas; 

 A importância de ensinar Grandezas e 

Medidas ; 

O olhar do observador; 

Afinal, o que é medir?; 

 A feira e as cuias; 

Ô matapi, ó paneiro!; 

 Valor monetário; 

 Tempo cabeça, tempo mão. 
 

7 

1º, 2º e 3º 

anos 

Educação estatística A pesquisa como eixo estruturador da 

Educação Estatística; 

 Classificação e Categoria; 

 Construção e interpretação de gráficos e 

tabelas; 

 O ensino de combinatória no ciclo de 

alfabetização; 

 Probabilidade nos primeiros anos escolares. 
 

8 

1º, 2º e 3º 

anos 

Saberes matemáticos e 

outros campos do saber 

Matemática e realidade; 

Os contextos; 

Resolução de problemas; 

Conexões matemáticas; 

 Conexões entre campos conceituais da 

própria Matemática; 

 Conexões e problematização; 

 Conexões e relações numéricas; 

 Conexões para a aprendizagem de conceitos 

e procedimentos. 

Fonte: Cadernos do PNAIC ( MEC, 2014). 

 

QUADRO 3 – Conteúdos abordados com os professores durante a terceira fase 

do PNAIC.  

 

UNIDADE ANO TEMA GERAL CONTEÚDO ABORDADO 

 

1 

1º, 2º e 3º 

anos 

Currículo na perspectiva da 

inclusão e da diversidade: 

as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação 

Básica e o Ciclo de 

Alfabetização 

Currículo, cotidiano escolar e conhecimentos 

em redes – Carlos Eduardo Ferraço; 

 Ciclo de Alfabetização e os direitos de 

aprendizagem ; 

 Avaliação na alfabetização na perspectiva de 

um currículo inclusivo; 

 Educação do Campo e o Ciclo de 

Alfabetização: diversidade de experiências e 

modos de organização curricular; 

 Educação inclusiva e práticas pedagógicas 

no ciclo de alfabetização; 

 Diversidade linguística no Ciclo de 

Alfabetização. 
 

2 

1º, 2º e 3º 

anos 

A criança no Ciclo de 

Alfabetização  

Concepção de criança, infância e educação; 

 A criança no Ciclo de Alfabetização: 

ludicidade nos espaços/tempos escolares; 

 A Criança, a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental de Nove Anos; 

O lugar da cultura escrita na educação da 

criança: pode a escrita roubar a infância?; 
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 Infância e Educação Inclusiva como Direitos 

de Todos; 

 Identidade, Escola e Educação do Campo; 

Compartilhando; 

 Jogos e interdisciplinaridade: a questão da 

afetividade em foco; 

Música no Ciclo de Alfabetização; 

 Afetividade sim! 
 

3 

1º, 2º e 3º 

anos 

Interdisciplinaridade no 

ciclo de alfabetização  

A interdisciplinaridade no ciclo da 

Alfabetização; 

 Currículo e Interdisciplinaridade: a 

construção de conhecimento de forma 

integrada;  

O tempo escolar em propostas 

interdisciplinares de ensino: a leitura como 

elo integrador do ensino; 

 A interdisciplinaridade na sala de aula: 

reflexões sobre as intencionalidades docentes 

a partir do olhar das professoras e das 

crianças; 

Interdisciplinaridade no Ciclo de 

Alfabetização: o Trabalho com Sequência 

didática; 

Projeto didático e Interdisciplinaridade no 

ciclo de alfabetização. 
 

4 

1º, 2º e 3º 

anos 

A organização do trabalho 

escolar e os recursos 

didáticos na alfabetização 

Aprofundando os conhecimentos: a 

organização do trabalho pedagógico na 

alfabetização; 

Livros Didáticos no Ciclo de Alfabetização: 

diversos perfis, múltiplos usos; 

Obras Complementares do PNLD no Ciclo 

de Alfabetização: planejamentos e múltiplos 

usos; 

Literatura na sala de aula: possibilidades de 

leitura literária no ciclo inicial da 

escolarização; 

Diversos jogos no Ciclo de Alfabetização: 

usos e funções; 

Trabalhando com mídias e tecnologias 

Digitais como instrumentos de alfabetização. 
 

5 

1º, 2º e 3º 

anos 

A oralidade, a leitura e a 

escrita no Ciclo de 

Alfabetização e  

Gestão Escolar no Ciclo de 

Alfabetização 

Inter-relações entre oralidade e escrita no 

componente Curricular Língua Portuguesa; 

Práticas orais e escritas antes e depois que as 

crianças ingressam na escola; 

Formação de leitores na escola: leitura como 

prática social; 

Produção de textos escritos na escola: a 

linguagem em funcionamento; 

Por que defendemos um ensino sistemático 

da escrita alfabética?; 

Oralidade, leitura e escrita nas diferentes 

áreas de conhecimento. 
 

6 

1º, 2º e 3º 

anos 

A arte no Ciclo de 

Alfabetização 

Ensino da Arte na contemporaneidade: 

pressupostos e fundamentos; 

Afinal que dança é essa? Refletindo sobre o 

Ensino da Dança no ciclo de alfabetização; 

O ensino das Artes Visuais no ciclo de 

alfabetização; 

A música em todo lugar e também na escola; 

Ser ou não ser Teatro? A experiência cênica 
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como prática escolar; 

Afinal, o que é essa formação estética? 

. 
 

7 

1º, 2º e 3º 

anos 

Alfabetização matemática 

na perspectiva do 

letramento 

Retomar, continuar e ampliar: um olhar 

especial para o professor alfabetizador no 

PNAIC 2015; 

 Investigação/explorações matemáticas no 

Ciclo de Alfabetização; 

 A Matemática como um Texto; 

A Matemática na integração de saberes; 

Organização do trabalho pedagógico: a ação 

didática do professor; 

Atitudes positivas em relação à Matemática. 
 

8 

1º, 2º e 3º 

anos 

Ciências da Natureza no 

Ciclo de Alfabetização 

Alfabetização Científica: um direito de 

aprendizagem; 

Atividades investigativas no ensino de 

Ciências Naturais; 

Somos Todos Iguais? E o que isso tem a ver 

com Ciências? ; 

 A Ciência no Universo das Leituras; 

Plugados no ensino de Ciências. 
 

9 

1º, 2º e 3º 

anos 

Ciências Humanas no Ciclo 

de Alfabetização 

Ciências Humanas no Ciclo de 

Alfabetização: quais conceitos, quais 

práticas? ; 

Os Novos Mapas Culturais e o Ensino das 

Ciências Humanas nos Primeiros Anos da 

Escolaridade ; 

Práticas Curriculares Multi/Interculturais: o 

que ensinar e o que aprender com as 

diferenças em sala de aula? ; 

Entrecruzando Saberes e Aprendizagens no 

ensino sobre o Mundo: um olhar positivo 

para as experiências escolares ; 

Utilizando Diferentes Linguagens para 

Compreender o Espaço e Evocar a Memória 

Coletiva; 

Brinquedos e Brincadeiras na Sala de Aula. 
 

10 

1º, 2º e 3º 

anos 

Integrando saberes A integração de saberes nos processos de 

alfabetização de crianças; 

Acompanhamento do processo de 

aprendizagem; 

O currículo inclusivo de volta ao debate: a 

heterogeneidade no Ciclo de Alfabetização; 

Saberes docentes: construindo princípios 

pedagógicos para o ensino em uma 

perspectiva problematizadora; 

O planejamento em processo: das esferas 

estaduais e municipais à sala de aula a 

criança em foco; 

 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa – um olhar sobre o processo e para o 

que ainda nos desafia...  

       Fonte: Cadernos do PNAIC (MEC, 2015). 

 

 


